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Van de redactie
Nederlandsche Dichters
In den loop van dezen jaargang zal in ons blad een reeks artikelen
gepubliceerd worden, waarin zal worden nagegaan, op welke wijze
zich de invloed der antieke litteratuur in de Nederlandsche poezie
der periode van 188o heeft gemanifesteerd.
In een serie korte monographieen zullen afzonderlijk behandeld
worden de dichters Boeken, Boutens, Gorter, Kloos, Leopold, Perk
en v. d. Woestyne. Het hierna volgend artikel van Prof. Dr. J.
Prinsen J.Lzn. is bedoeld als een inleidende beschouwing over dit
onderwerp.

Ter voorbereiding van de Grieksche reis
In het Januarinummer van den vorigen jaargang werd mededeeling gedaan van een reis die in de Paaschvacantie van 1932 naar
Griekenland zal worden ondernomen. Ten einde lezers van Hermeneus, die aan deze reis zullen deelnemen, eenigszins bij hun voorbereiding en orienteering behulpzaam te zijn, zullen in dit blad eenige bijdragen verschijnen over de opgravingen in Griekenland, over
Grieksche kunst en over reisverhalen van Griekenland. Het eerste
artikel over de opgravingen is in dit nummer opgenomen.

Leeskringen
Het zal den lezers van Hermeneus voldoende bekend zijn, dat
bepaalde gedeelten in de antieke litteratuur op ouderen leeftijd beter
begrepen en gewaardeerd kunnen worden, dan in den tijd, waarop
de gymnasiast gewoonlijk de klassieke schrijvers bestudeert. Deze
gedachte lag o.a. ten grondslag aan de oprichting van de Grieksche
en Latijnsche leeskringen in het najaar van 1929. Ook dit jaar zullen bij voldoende deelname twee leeskringen te Amsterdam gevormd worden; de leiding hiervan zal berusten bij Dr. L. Alma en
Prof. Dr. W. E. J. Kuiper. Zij, die aan een of aan beide leeskringen
wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd zich voor 1 October
a.s. schrfftelijk aan te melden bij den secretaris, Noorder Amstellaan 103.
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Algemeen overzicht van de aanraking der
Tachtigers met de klassieke litteratuur.
De 18e eeuw bracht de nieuwe renaissance, ook voor de studie der
Oudheid. Herculanum en Pompei werden ontdekt. Wood in Engeland, De Caylus en Barthelemy in Frankrijk, bovenal Winckelmann
in Duitschland, het zijn eenige namen, die beteekenen, dat men de
antieke litteraire kunst niet langer ziet als iets aparts, staande buiten
het leven, dat men er voortaan naar tracht haar te beschouwen en
te genieten in haar eigen leveed milieu, deel uitmakende van heel
de antieke cultuur. Hemsterhuis vertegenwoordigde dit nieuwe leven
in Holland, doch zijn invloed in zijn eigen land is gering geweest.
Dit alles gaat hier wel niet geheel onopgemerkt voorbij ; ik behoef
de verheugende symptomen, die de geschiedenis der klassieke philologie ons vermeldt, hier niet op te sommen ; dit staat echter vast,
dat de kern der 19e eeuw beheerscht werd door Cobet (t 1889) en
dat deze, welk een onvergankelijken roem hij zich ook verworven
hebbe, de Nederlandsche klassieke philologie langs banen geleid
heeft, die verre afdwaalden van de i8e-eeuwsche idealen, welke elders steeds meer tot schoone werkelijkheid opbloeiden.
Niemand zal de enorme waarde van de tekstkritiek, zooals Cobet
die met groote scherpzinnigheid en grondige kennis wistte beoefenen,
miskennen, doch als zij bijna geheel de klassieke studie beheerscht,
de beteekenis van archeologie, van aesthetische interpretatie enz.
spottend ter zij de schuift, leidt zij tot een eenzijdigheid, die slechts
enkele harer vlijtige en vernuftige adepten bevredigen kan. Zoo
kwamen in de 19e eeuw de officieele klassieke studien buiten het
leven, buiten de schoonheid en de wijsheid te staan.
Wat hier ontbrak, hebben in deze jaren buiten den klassieken
katheder Vosmaer en Allard Pierson eenigermate vergoed. Van
beiden is zeer stellig eenige invloed op de onge letterkundige kunstenaars, die men gemeenlijk aanduidt met den naam De Tachtigers,
uitgegaan ; doch wanneer men bedenkt dat onder hen de classici
een voorname plaats innemen, Kloos, Boeken, Gorter, Boutens,
Leopold, dan mag men aannemen, dat zij als deskundigen op het
terrein der klassieke studie zich toch wel in de eerste plaats gericht
hebben tot het werk van buitenlandsche autoriteiten, dat, gebaseerd op zelfstandige grondige vakstUdie, geleidelijk gegroeid was
uit wat in de 18e eeuw in West-Europa ontkiemde.
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Toch heeft de klassieke Vosmaer in zeker opzicht den toon aangegeven in de Beweging van Tachtig. „Vorm en inhoud zijn een"
werd bij Kloos en zijn volgelingen de leuze, die boven alles uitklonk.
Vosmaer heeft deze leuze het eerst geformuleerd, reeds in 1877, en
vooral is daarbij van belang, dat hij haar geheel in verband brengt
met de Helleensche kunst : „Er is een wet die vooraan vaststaat,
en waaraan meer dan eenige, alle Helleensche Kunst zoozeer voldaan heeft, dat zij haar gansche wezen beheerscht, de eenheid van
vorm en inhovd"1 (de cursiveering is van Vosmaer zelf).
Kloos is de man, die direct van den aanvang der beweging af het
krachtigst zich uitgesproken heeft over zijn nieuw begrip van de
studie der Oudheid en dat in zijn kunst heeft doen leven. Scherp
formuleerde hij, wat hij als de gebreken zag in de officieele universitaire opleiding, waar hij ons den student teekent, die zich vol verwachting spoedt naar zijn college over de oden van Horatius : „Hii
zou nu moeten hooren, vooreerst, een eenvoudige woord-en-zaakverklaring, maar nauwkeurig, maar duidelijk, zoo dat de 7in, de
bloote zin van 't geheele carmen hem helder tot bewustzijn kwam :
vervolgens zou men hem moeten wijzen op het doel waarmede en
de stemming waarin het poeem werd ontworpen, of het dus tracht
een beeld te geven, een gemoedstoestand uit te drukken, of wel beide
tegelijk, en op welke wijze de dichter dat doel zoekt te bereiken: hij
zou dan opmerkzaam moeten gemaakt worden op de verschillende
deelen en hun onderling verband, en eindelijk op de kunst, waarmede voorstelling, uitdrukking en metrum tezamengesmoiten zijn
tot een harmonisch geheel, dat voor het oog des geestes is, wat een
schilderij of een beeld is voor den zinnelijken blik. Dat zou moeten
— maar in plaats daarvan verneemt de leergierige jongeling, na een
onvolledige woord-interpretatie, die geenszins tot den grond der
zaken doordringt, dat de geleerde A. het vierde woord des 3en regels
voor onbegrijpelijk op die plaats verklaart, en er een ander voor wil
zetten, dat er wel eenigszins op gelijkt ; dat echter de geleerde B.
bekent, dat hij dan liever dien regel wil weglaten, die hem -Web niet
bijzonder fraai dunkt en zulk een dichter onwaardig; waarop de
geleerdste van allen, C., de zeer juiste opmerking maakt, dat nu
noodzakelijk de geheele strophe moet uitvallen, die anders zin nog
slot heeft, te meer daar het derde woord des 2en regels hem ook
verdacht lijkt, en het verband met de vorige strophe,voor een weten1

De Banier 1877, p. 26.
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schappelijk man, niet al te duidelijk is. Gelukkig, zoo het hierbij
blijft en de ongelukkige hoorders niet nog meer kritiek moeten verduren, voor de zaak, die gekritiseerd wordt, hun geestelijk eigendom is geworden. En nu, commilitones, accedamus tot het volgende
carmen, — maar de teleurgestelde muzen-zoon gaat stil naar huis
en vindt dat die ouden toch niet zoo amusant zijn, als hij zich dat
vroeger in zijn onnoozelheid heeft verbeeld." 1
Voor Kloos is de antieke cultuur de voedingsbodem van onze
hedendaagsche beschaving ; van Naar gaat een ziels-ontwikkelende
macht uit op het individu en daardoor op de maatschappij ; zij is
het beeld eener schoonere wereld dan de onze, dat door zijn contrast
de moderne verschijnselen leert beoordeelen; zij is de hoogte die als
toevlucht dient, van waaruit we het tegenwoordige ruimer kunnen
overzien. Zij maakt ons los van godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke vooroordeelen.
Deze Oudheid heeft Kloos bezield, al vroeg, tot drama's . Rhodopis (1878), Sappho. Beide zijn fragmenten gebleven. Rhodopis is
gegroeid uit de studie van Grote's History of Greece. En dan het
epos Okeanos, dat eveneens fragment bleef. In den lyricus Kloos
zat wel de drang tot het scheppen van een grootsch geheel in den
geest der Ouden, dock zijn stage verdieping in eigen zelf heeft hem
blijkbaar belet dezen drang zuiver en krachtig tot een volledige
uiting te brengen.
Diezelfde drang openbaarde zich ook bij anderen in deze eerste
jaren van de Beweging. Vosmaer's Nanno (1882) mag hierbij genoemd worden, de liefelijke Grieksche idylle, en daar is zelfs in de
verte E. B. Koster met Niobe.
Men herinnert zich Kloos' schoolmeesterlijke raadgevingen aan
Verwey : „Verwey, je hebt misschien aanleg, maar wat je daar nu
had gedaan, leidt tot nets. Je moest liever je heele Zijn eens vestigen
op een bepaald onderwerp, neem er maar een, 't komt er niet op aan
wat, denk je daarin, tracht er bij te hooren en te zien in je fantasie,
en schrijf dan precies op wat je ziet en hoort en voelt. Kijk, ik heb
ook wel eens zoo gedaan : hier heb je b.v. Okeanos, lees dat eens en
probeer, of je ook niet eens zoo wat schrijven kan. Weet je wat?
Ken je de geschiedenis van Persephone?" Ik vertelde hem er wat
van, liet hem er wat over lezen, en stuurde hem weg met de aanmaning, daar eens wat van te maken." 2
1
2

Kloos, Nieuwere Literatuurgeschiedenis I (1904) p. 44.
N. Literatuurgesch. III (1905) p. 2 I .
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Zoo zou dan Verwey tot zijn Persephone (1883) gekomen zijn. En
later kwam zijn Demeter.
Dan volgt Boeken met zijn Helena en zijn Semeleis en veel later
Leopold met Cheops. Het is merkwaardig, dat in het werk van
Leopold en Boutens, beiden classici, betrekkelijk weinig rechtstreeksche inspiratie uit de Grieksche wereld voorkomt. Juist bij hen zullen misschien verdere onderzoekers, die de oude teksten geheel beheerschen, een rijk terrein aantreffen voor het vinden van allerlei
vaak onbewuste affiniteiten, kleine details in techniek, beeldspraak, woordenkeus, die terug gaan op de Ouden. In het bijzonder
vestig ik nog de aandacht op Hein Boeken, die soms treffelijke
kleine beeldjes boetseerde uit antieke klei ; men zie b.v. zijn Goden
en Menschen.
Later sluit zich bij de hierboven bedoelde groote epische gedichten
nog aan Gutteling met zijn Orfeus en Eurydice (1903) en reeds van
den aanvang af zijn er anderen geweest, die, buiten de klassieke stof
zulke breed opgezette epische gedichten schreven (Emants met Lilith en Godenschemering, Gorter met Mei, Klein Heldendicht en
Pan, Schepers met Bragi). Maar men moet wel in het oog houden,
dat bij alle, klassiek of niet-klassiek van stof, in den geest en heel
den bouw van het werk meestal een sterke invloed van of verwantschap met het werk van Shelley en Keats voorkomt.
Couperus heeft verscheidene schoone, luchtige verbeeldingen geschapen uit de wereld der Antieken, doch als hij daarmee begint,
is de beweging der Tachtigers reeds aan het afnemen. Ditzelfde
geldt voor Van Suchtelen, die een tragedie over Grieksche stof
schreef, Kroisos (19o5). i
En dan moet hier nog genoemd worden Ch. M. van Deventer als
schrijver van studies over de wijsheid van Hellas, in het bijzonder
over Plato's Dialogen.
Kloos is ook weer de eerste die gericht houdt over de vertalingen
uit het Grieksch, welke in deze eerste Nieuwe-Gids-jaren verschenen.
Hoor hem reeds in 188o bij een vertaling van den Prometheus van
Aischulos in de versmaat van het oorspronkelijke door Burgersdijk:
„Het is er verre van, dat de Grieksche geest datgene zou geworden
zijn voor onze moderne litteratuur, waarvoor hij elders sinds lang
erkend is, de macht, die der taal hare volle plastiek moet geven,
1

Beweging, iste jrg. II, p. 5 vlg.
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eenvoud en diepte aan de poetische conception, ruimte van blik en
vrijheid van ziel aan velen, die thans den letterkundigen rijkdom
van hun yolk meenen te vermeerderen." Toch ziet hij in deze vertaling van Burgersdijk een verblijdend teeken. Ze is goed en ze zal
voor velen een nieuwe wereld openers. Hij vergelijkt ze met de vertaling van Da Costa van 182o, die zijn eigen maat en rijm gebruikt . B. „heeft de verschillende metra, vooral in de rei-zangen,
zoo weten te behandelen, dat zij zich van zelf laten lezen, ook door
weinig geoefenden, indien men slechts zorg draagt, alle woorden
ten voile uit te spreken, met de lengte, de kortheid en den klemtoon
die hun toekomen, en niet de helft in te slikken, gelijk men in het
spreken gewoon is."
Kloos tracht zich zorgvuldig rekenschap te geven van de zeer
bijzondere dictie van Aischylos en gaat dan na, in hoeverre en hoe
Burgersdijk erin geslaagd is deze weer te geven, zijn betoog met
voorbeelden ophelderend. Heel zijn houding tegenover zulk een vertaling is frisch en nieuw.
Zoo moest dan ook zijn oordeel verpletterend zijn tegenover de
ouderwetsche vertaling van Sophokles' Antigone door Van Leeuwen.
Na hem geeerbiedigd te hebben als kenner der Grieksche grammatica gaat hij verder : ,,Ik vrees dat hij in de kunst van het literair
werken, van het precies en mooi in goed-klinkende woorden brengen
van gevoelde dingen, te weinig onderiegd, dat hij niet genoeg artiest
is, om een grooten geest als den koninklijken Sophokles te geven
wat hem toekomt. — Ik die het stuk toch ken, kreeg niet den indruk, dat ik Sophokles las, maar ik hoorde voortdurend professor
van Leeuwen, die de woorden der tragedie had vermeerderd en verminderd, ze had bewerkt en gewijzigd, waarschijnlijk om er een
copie van te maken, maar een copie slecht gelijkend en geheel van
de intieme kracht van 't oorspronkelijke ontdaan, een copie geschikt
voor zijn Hollandsche publiek, zooals hij zich verbeeldt dat het is —.
De vertaling van den heer van Leeuwen is geen vertaling, maar een
doorloopende omwerking van den oorspronkelijken, overschoonen
Griekschen tekst."
En dat zal hij met de stiikken in de hand bewijzen. Hij geeft zijn
eigen vertaling van een fragment „zooals ik het letterlijk vertaald
heb, naar de sterk-gevoelige, van ingehouden smartbewustzijn trillende woorden van de Antigone" ; regel voor regel gaat hij dan kritisch vergelijken met de vertaling van Van Leeuwen en dat werkt,
dunkt mij , inderdaad wel vernietigend.
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Er is veel vertaald uit het Latijn en het Grieksch in de dagen dat
de Tachtigers ir! hun fleur waren en ook nog daarna. S. van Looy gaf
zelfs een heele serie uit „Klassieke Schrijvers", waarin Homerus en
Herodotus, Plato en Xenophon, Aristophanes en Plutarchus, Lucian- us en Virgilius en nog zoovele anderen voorkomen. Het mag natuurlijk mijn bedoeling niet zijn hier al deze vertalingen op te sommen. Ik wijs slechts op een paar overzettingen van mannen, die als
kunstenaar beteekenis hadden. Kloos vertaalde o. a. zelf de Antigone, en de Alkestis. Boeken vertaalde Pindarische Oden en de
Metamorphosen van Lucius Apulejus. Leopold gaf zijn Stoische wijsheid en Uit den tuin van Epicurus.
Merkwaardig is van Boutens een vertaling van Aischylos' Agamemnon, waarbij Verwey optreedt voor en tusschen den tekst door
als explicateur bij de manier van vertalen, de woordvorming, de
beeldspraak, heel de beteekenis van het stuk : „Vertalen is niet eenvoudig overbrengen : het is de schoonheidsaandoening, die ontvangen
is van het oorspronkelijke, met eigen middelen weergeven. Is het gebeurd dan kan men zien welke middelen den vertaler ten dienste
stonden en of zijn taal zich naar deze schoonheidsaandoening gemakkelijk, of niet zonder moeite, heeft gevoegd." 1
Verder danken we aan Boutens o. a. nog zes andere stukken van
Aischylos, een Koning Oidipous en eenige van de meest belangrijke
dialogen van Plato.
Een oude litteraire traditie herleeft met de Tachtigers ook in ons
land. Van het allereerste gloren der Renaissance af kan men haar
volgen door de letterkunde aller volken : de oude droom van Plato
over de verheffende, reinigende, heiligende kracht der liefde, de verinniging in de aardsche schoonheid, die opvoert tot de geestelijke.
Natuurlijk al degenen die deze schoone idee door hun werk weefden,
zijn niet rechtstreeksch terug gegaan tot het werk van Plato zelf.
Zijn idee werd een algemeen Renaissance-motief, dat zich wijd verspreidde en waar elke dichter telkens in het werk van anderen mee
in aanraking kwam. Hooft behoefde niet eerst Plato's Symposion
te lezen om tot het plan te komen zoo iets ook eens in zijn Granida
in te werken. Hij vond het motief alom.
Zoo kan het misschien aanvankelijk ook met Perk gegaan zijn;
toen hij den stroom zijner Mathilde-sonnetten zag groeien,werd zijn
1 XXe Eeuw igo4, III p. 23.
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Mathilde van zelf een Beatrice. Eerst na de voltooiing van den
cyclus heeft hij Shelley leeren kennen, toen hij Iris schreef. „Hij
kende nu ook Shelley, den Engelschen dichter die in zijn werk een
herleving van Grieksche schoonheid beproefde. Diens Cloud was het
zingende natuurverschijnsel, dat door Perk in zijn iris werd nagevolgd. Ook door maat en rijmschikking is het daaraan overeenkomstig" — — - „Zijn aard van zich te voelen als natuurverschijnsel was
Perk bewust geworden en in zijn toenmalige bekendheid met Grieksche mythen zag hij zijn verwantschap met den Griekschen geest.
Hij leerde Shelley kennen als den man die dezelfde verwantschap
gevoeld had en uitgesproken." 1 Men mag veilig aannemen, dat Perk
stellig niet van plan geweest is zijn Mathilde-cyclus publiek te
maken zoo als wij hem thans, na zijn dood, door Kloos uitgegeven,
bezitten. 2
Vosmaer verklaarde in zijn voorrede tot den eersten druk van.
Perk's Gedichten, dat „zijn vriend Kloos de gewenschte inter-Pretato' (ik cursiveer P.) der Mathildezangen (was), wier beste redactie
hij uit de drie aanwezige bundels (in handschrift P.) heeft vastgesteld op een wijze, waarmee ik mij geheel vereenig. De allengs gansch
geldealiseerde Mathilde was daarin een Beatrix geworden en het
streven naar het ideaal des dichters is er de doorloopende draad."
Kloos heeft, toen hij de sonnetten naar zijn inzicht rangschikte en
misschien pier en daar wijzigde, natuurlijk zeer bewust aan Plato
gedacht en tevens aan Shelley's Epipsychidion : „In de Mathilde
verschijnt de Lief de ook eindelijk Ons yolk, 3 als wie zij bij alle
groote dichters van alle tijden geweest is. Bij alien — hetzij men
haar als de 8eLv-r; ()cog, als de moeder der muzen en der philosophie,
als de macht, die de sfeeren des hemels beweegt, of als de ziel van
het Al meende te moeten aanroepen, met een hulde wier vloed,
door de eeuwen peen ruischend, zijn steilsten golf slag over de lippen
van den stoutsten zanger onzer dagen stuwde. En hiermede heeft
ooze literatuur zich vastgeknoopt aan het liefelijkste en verhevenste
van wat de verzonken geslachten hebben gezongen, aan de ideeen
1 Verwey, Inleiding tot de nieuwe Ned. Dichtkunst p. 42, en Proza I, p. 46.
Zie voor een vergelijking van The Cloud en Iris : G. Dekker, Die invloed van
Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende eeu, p. 107.
2 A. C. J. A. Greebe, Jacques Perk's Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld, p. 314 vlg.
3 Minstens Van der Noot en Hooft waren daarin Perk reeds voorafgegaan.
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en idealen van een Plato, aan de bedwelmend-zoete mystiek van
den vader der Italiaansche humanisten, en aan de verrukkingen en
adoraties van den schoonsten hymnus, dien ooit ons aller Moeder
een sterveling heeft ingefluisterd, van die eeuwig-vloeiende wel van
aandoening en zaligheid, den onvergelijkelijken Epipsychidion." 1
Welke wijzigingen Kloos, als interpretator, in het oorspronkelijk
werk van Perk heeft aangebracht, daarover heeft hij zich nimmer
open en eerlijk willen verantwoorden.
G. Dekker heeft een goed boek geschreven over den invloed van
Keats en Shelley op onze Tachtigers vooral, doch hij heeft daarbij
steeds den geheelen Shelley in het oog gehouden, niet in het bijzonder diens klassieke elementen onderscheiden, en onderzocht in
hoeverre juist ook deze hun invloed deden gevoelen. Dit na te gaan
zou een studie op zich zelf zijn, waarvoor hier natuurlijk in geen
geval plaats is. Doch men zou misschien ook verkeerd doen diens
invloed te zeer te gaan zoeken in bepaalde details ; het is meer de
algemeene geest, de Helleensche ziel van Shelley, die ook zweeft in
de Tachtigers. Ondanks alle kleine punten van overeenkomst, die
men zal kunnen aanwijzen (overigens een nuttig werk, dat alle belangstelling verdient) is de hoofdzaak toch zekere verwantschap
tusschen Shelley en de Tachtigers en in die verwantschap domineert
Shelley's Heleensche geest.
„Shelley het die vormende invloed van die klassieke ondergaan.
— Keats slegs indirek. Shelley is verwant aan die klassieke ; die
ideewereld van Plato het hom. bewus gemaak van eie sluimerende
idees en ideale, hij is verwant aan die oerskeppers van die Griekse
mietes, Aischulos en Sophokles is sy liewelingsouteurs. Keats is
self 'n Griek, trillende van genot by die invloeiing van sensuele indrukke, beelde skeppende wat in klare beelding, in skerpe plastiek
die van die Grieke ewenaar. Dit is die groot verskil tussen Keats
en Shelley . Shelley is die digter van beweging, van strewende aspirasie, van dinamiese krag, Keats die statiese digter, skepper van 'n
beeldegalery." 2
Shelley leefde in Plato; 3 zijn Plato-cultus komt in de eerste plaats
tot uiting in zijn Epipsychiclion. Het lijkt de Platonische liefde-idee,
maar sluit zich toch niet geheel volkomen bij het Symposion aan ;
' Kloos Nieuwere literatuurgeschiedenis, I, p. 25 vlg.
2 Dekker, t. a. p. p. 29.
3 Hij vertaalde het Symposion.
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Shelley zocht zijn Intellectual Beauty ten slotte in Emilia Viviani.
„All that she could do, would be to quicken the soul's sense of
beauty, to stir it from its lethargy, and to make it divine the eternal
reality of beauty in the supersensual world of thought." 1 Shelley
erkende zelf : „The error consists in seeking in a mortal image the
likeness of what is, perhaps, eternal." Toch is er onbetwistbaar
nauwe verwantschap met Plato.
Er kan natuurlijk geen sprake van zijn de verwantschap tusschen
Shelley en onze Tachtigers hier in haar geheel zelfs maar uiterst
vluchtig te overzien. Ik wil echter naar aanleiding van de Epipsychidion nog op een paar feiten wijzen. In de eerste plaats is daar verwantschap in Verwey's Cor Cordium (1885) „Soul out of my Soul."
„Maar die bewuste tagtiger met sy sterk introspektiewe neiging
en met sy indiwidualisme, soek hierdie ideale aanvulling nie buite
homself nie, maar in homself ; hy sien nie in die vrou 'n simbool
daarvan nie ; sy ideaal is in horn ; is sy Ek, sy Self en die vrou trek
hom selfs van sy verhewe strewe naar die besef van sy Ek af." 2
En dan dit over Van Eeden : „Nes Shelley is ook Van Eeden nie
in die eerste plek kunstenaar nie, maar voor alles die voorstander
van religieuse, sosiale en veral van etiese ideale ; ook hy het, op sy
wyse, „a passion for reforming the world". Van Eeden heeft niets
van een lettre." Treffend wijst Dekker weer op de verwantschap
tusschen Ellen en Epipsychidion. „Veral die eerste sang sit vol herinneringe aan Epipsychidion. 'n Sterksprekende eienskap van
Shelley se beskrijwings van die ideale vrou is dat hij nooit 'n direkte
beskrijwing aandurf nie, maar haar altijd sien.in 'nwaas van lig wat
haar werklike gestalte verberg —. Hierdie invloed wat Emily uitstraal vied ons terug by Ellen, hoewel nie so subtiel nie." 3 enz. enz.
Doch ik mag niet meer ruimte eischen voor wat mij als een korte
schets van eenige pagina's gevraagd werd. Ik kon hier slechts eenige
namen en jaartallen geven, maar hoop toch tevens eenige richtingen
te hebben aangewezen, waarin door anderen de beteekenis der Oudheid voor onze Tachtigers dieper kan worden onderzocht.
Amsterdam.

J. PRINSEN JLz.

I A. Symonds, Shelly, p. 142.
2 Dekker, t. a. p.' p. 163. Zie ook Uydert, Albert Verwey, p.
3 Dekker, p. isi.
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vlg.

II

Ad Aediculam.
Forma reddens Iesu crucem,
Mittens sacram Dei lucem,
Procul es conspicua,
Turbidis exposta ventis,
Hederis vestita lentis,
Viridans aedicula!
Te libebat contemplari
Atque socios affari
Fidos quondam tacite,
Qui qua gramina virescunt
Subter muris acquiescunt,
Vita functi, placide.
Nunc et vitae nostrae lumen
Condis: filum. fregit Numen
Coniugis carissimae!
At non omnis tibi datur:
Nihil apud te versatur
Nisi career animae.

Facta tua non est omnis:
Manet mea tam in somnis
Quam cum tardus it dies.
Ipsam sentio loquentem
Meque iuxta incedentem:
Vivit eius facies!

Neque potuit perire
Amor tantus nec abire
Caritas, qua liberos
Suos est complexa meque,
Sui immemor, et aeque
Est complexa proximos.
Morae patiens praestolatur,
Mecum omnis dum iungatur,
Sensilis animula.
Ubi lusimus florentes,
Ubi flevimus lugentes,
Istic habe nos silentes,
Viridans aedicula!
P. H. D.
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Opgravingen in Griekenland
Iemand, die Griekenland voor het eerst bezocht, zei onlangs tegen
mij : „Als er eens een nieuwe reisgids van dit land geschreven wordt,
dan moest die beginnen met een waarschuwing, nl. deze : Wees er
op bedacht, dat je bij de opgravingen niet naar de lucht zult moeten
kijken, maar naar den grond. Want, — zei hij, — je verwacht als
je in Griekenland komt heele tempels te zien, blanke zuilen tegen
blauwe lucht, en wat je in werkelijkheid tegenkomt is niets dan
fundamenten." Al overdreef hij eenigszins, er is toch helaas veel
van waar. Op de meeste opgravingen in Griekenland ziet men resten
van ruines of alleen fundamenten, maar geen gebouwen. En dus
is men geraden, om zich te hoeden voor te royaal opgezette verwachtingen ; want wat ontbreekt zou zich dan maar al te vaak
duidelijker opdringen, dan wat over is. Kijk niet naar de lucht,
maar kijk naar den grond.
Schuilt er iets deprecieerends in deze waarschuwing ? Het lijkt
wel zoo. Is het niet veel bevredigender om tech maar omhoog te
zien ? Om in het schaduwrijke Olympia of in het machtige rotsachtige Delphi zich te verbeelden, hoe het antieke heiligdom geweest
moet zijn, met zijn bonte tempels, zijn schitterende wijgeschenkenalleeen, zijn ruime zuilenhallen. Ja, zij zijn wel verleidelijk, deze
luchtkasteelen; wij reconstrueeren dan zoo gezellig alles precies naar
onze eigen wenschen, en tegelijk sluiten wij voor onszelf onherroepelijk den weg tot inzicht van de werkelijkheid.
Dus het wachtwoord blijft : ons bepalen tot wat wij over hebben.
Hierbij is het dan wel weer zeer verleidelijk om de nuchtere realiteit
toch over het hoofd te zien; om zich te laten betooveren door „la
poesie des ruines". Dat mooie verweerde marmer met die gloedvolle
kleur, de stemming die er uit gaat van die daar in verlatenheid
liggende zuilen. Och, wie dergelijke stemmingen noodig heeft, ik
misgun ze hem niet ; maar dat onze Grieksche oudheden daar materiaal voor zouden moeten leveren, — ik acht ze er toch altijd weer
te goed voor.
Wat men bij opgravingen vindt is in hoofdzaak in drie groepen
onder te brengen : ruines van steden, kerkhoven en heiligdommen.
In het algemeen is er kans, dat een stad grondig verwoest was, toen
zij werd verlaten. Daarentegen is een kerkhof vaak vrij intact ge-
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bleven. Heiligdommen zijn meestal telkens herbouwd en verfraaid ;
de eene tempel na de andere verrees op hetzelfde terrein.
De staat van geconserveerdheid dezer mines hangt in hoofdzaak
of van hetgeen hun lot is geweest gedurende de eeuwen, die verliepen
van de oudheid tot aan de opgraving ; vooral tij dens de voor Griekenland zoo woelige Middeleeuwen, met hun Byzantijnsche, dan
Frankische, en later Turksche overheersching. De antieke steden
waren tot armoedige dorpen ingeschrompeld ; daarentegen verrees
een enkele nieuwe stad, als Mistra. De heiligdommen van Hellas
lagen verlaten en vervallen. Een aardbeving had de tempels doen
instorten, of een brand had ze verwoest, en de tempelschatten waren
reeds lang geplunderd. Soms bleef er een gehucht huizen te midden
van de rulnes. Dan waren de oude tempels steengroeven voor bouwmateriaal ; al het gemakkelijk te hanteeren marmer, dus vooral
sculptuur, werd opgestookt in kalkovens, terwijl men al het metaal,
dat te vinden was, opsmolt, — niet alleen brons, maar ook ijzer.
Zoo kan men bij v. in Olympia bij de linker ingang van het stadion
nog nagaan, hoe alle toen in de muur zichtbare ijzeren. klampen
er uit gewerkt zijn. Het was een arme tijd. Olympia lag diep geborgen onder het zand van Alpheus en Kladeus. En over het heiligdom peen voerde de heirweg, waarover de Frankische ridders reden
naar Torlona, de burcht van hun leenheer. Wij zien nu nog het
wagenspoor van dien weg : een uitgesleten voor over het fundament
van een der antieke schathuizen.
De tempels in de bergen daarentegen, zooals Bassae en Sunium,
bleven ongestoord liggen, zoo als zij door een aardbeving terneer
waren gestort ; en deze heeft men dan ook nu weer gedeeltelijk kunnen oprichten. Het Parthenon op de burcht van Athene was in de
Middeleeuwen omgeschapen in een kerk van Maria, en werd later
in de Turksche tijd moskee. Als de Turken, het daarna niet als
kruithuis hadden gebruikt tij dens het beleg der Venetianen, waarbij er een bom op viel, die het geheele middenstuk vernielde, dan
zou het voor ons bewaard zijn gebleven door deze opeenvolging van.
eerediensten. Maar ook nu nog, in zijn gehavenden staat, vertegenwoordigt deze tempel een glorieuze tegenspraak op de hierboven
geuite waarschuwing, dat men naar den grond dient te kijken.
Ook echter als wij ons slechts met brokstukken hebben tevreden
te stellen, is er reden genoeg voor die tevredenheid. In een bepaald
geval zullen wij alleen een fundament van een tempel over hebben;
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dit fundament kan ons echter heel wat ongekends leeren, in zijn
proporties, in de wijze waarop zijn steenen gevoegd zijn, in het gebruikte materiaal. Ook is dan zulk een fundament niet los te denken
van zijn omgeving; meestal ligt het daar niet alleen, maar is een
deel van een heel complex van gebouwen. Deze hebben elkaar dan
weer afgewisseld in de loop der tijden en zoo geven zij in ongedacht
duidelijke trekken de geschiedenis van het heiligdom, en ook de geschiedenis van hun tijd: de bouwwijze, de kunstzin, de al of niet
grootere voorspoed. Zoo ziet men in het heiligdom van Eleusis, —
een warwinkel, waar men zonder gids geen weg in zou vinden, —
hoe het heilige terrein telkens is uitgebreid, een nieuwe, omvangrijkere temenos-tnuur telkens weer de oude vervangt. En daarbij
valt in het oog, hoe vooral de periode van Peisistratos en die van
Perikles bloeitijdperken zijn geweest.
Een sprekend voorbeeld is ook het heiligdom van Hera op Samos.
Het eerste deel der publicatie, — Ath.Mitt.LV 193o, Ernst Buschor,
Heraion von Samos, Friihe Bauten — beschrijft alleen de vroegGrieksche gebouwen; maar om deze belangrijkste periode breidt
zich de geschiedenis van deze plaats wijd uit. Vooreerst heeft er
een uitgestrekte praehistorische nederzetting op gewoond: een Helladische stad in een vlakte aan zee, gekeerd naar het vasteland, het
er dicht tegenover liggend Klein-Azie. Dan volgt de klassieke periode : het heiligdom van Hera, wier eeredienst op die plaats begon,
toen in oeroude tijden haar houten beeld daar in de ligus-struiken
gevonden werd. Van de geometrische tijd tot laat tijdens de Romeinsche overheersching is daar tempel na tempel over elkaar op
hetzelfde heilige terrein gezet, zoodat men nu fundamenten van
een tiental kan aanwijzen. Eerst zien wij ze in geringe afmetingen,
gelegen aan de heilige beek. Dan, in de bloeitijd van Samos onder
Polykrates, wordt er de grootste tempel van Griekenland door Rhoikos gebouwd; waarbij het tempelterrein wordt uitgebreid, de bedding van de beek wordt verlegd. Bij deze tempel van Rhoikos vergeleken is het Parthenon van Athene een bescheiden gebouw. Als
deze tempel afbrandt wordt hij, met weer een terreinsuitbreiding,
in dezelfde afmetingen weer opgebouwd; echter nooit voltooid. Er
kwam een eind aan de bloei van Samos, voordat hij gereed was, en
zoo blijft hij dan liggen, totdat in de late Romeinsche tijd er een
mouw aan gepast wordt en het tot nu toe zoo zichtbaar onvoltooide
gebouw tot iets toonbaars wordt bijgewerkt. Maar door de verander-
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de tijdsomstandigheden blijkt het toch ondoenlijk, om deze groote
tempel aan te houden ; er wordt een kleine tempel gebouwd voor de
eeredienst, de temenos krimpt weer in, de groote tempel komt buiten
het centrum te liggen. Een aardbeving maakt een eind aan zijn bestaan ; slechts twee zuilen staan dan nog gedeeltelijk rechtop. Van
die twee is de een in de Turksche tijd omvergehaald, omdat men
aannam, dat er schatten in verborgen waren ; de andere staat daar
nu nog als een stille wacht, en heeft aan die plaats zijn tegenwoordigen naam gegeven : Kolonna.
En dan, na de antieke, volgt de Byzantijnsche periode, waarin
op het heidensch heilig terrein een belangrijke wijk huizen komt te
staan, met in het midden een kerk. Het spreekt vanzelf, dat vooral
voor deze kerk antieke bouwsteenen zijn gebruikt. Later wordt er
dan over de kerk-fundamenten heen weer een tweede gebouwd, een
kleinere kapel. Deze is nu ook tot een ruine vervallen; alleen een
gedeelte van de apsis staat nog overeind.
Men kan zich nu wel voorstellen, hoe gecompliceerd een dergelijke opgraving is. Een terrein, dat van voor-historischen tijd of
bewoond is geweest, waar nu de resten van al die perioden te zamen
liggen, enkel fundamenten, die elkaar bedekken, of door elkaar
snijden; waarbij vaak het latere dieper is ingegraven, dan het vroeger gebouwde. Zulk een opgraving geeft bij elken stap puzzles op,
die pas geleidelijk op te lossen zijn, naarmate men dieper vordert.
En doordat de resten natuurlijk in omgekeerde volgorde aan het
licht komen, zijn deze puzzles dan nog ingewikkelder. Vaak kan
men iets bepaalds pas begrijpen, als het weggeruimd is, om plaats
te maken voor wat eronder ligt.
Maar niet alle opgravingen zijn even gecompliceerd. Zooals ik al
zeide, is er bij een heiligdom wel veel kans op ; een stad daarentegen
kan, na eenmaal te zijn bewoond, voor goed verlaten worden, een
kerkhof niet telkens weer opnieuw gebruikt zijn. Zulk een ongecompliceerde opgraving is bijv. de stad op Delos. Men trof er alleen
wat sporen aan van latere, arme behuizingen, maar overigens vond
men slechts een stad ; geen verschillende lagen onder elkaar. In zulk
een geval kan men zijn aandacht dan uitsluitend bepalen bij het
oplossen van interne quaesties.
De vraag, hoe men een opgraving onderneemt, en waar men begint
te graven, is niet moeilijk te beantwoorden. Men moet natuurlijk
gegevens hebben van genoeg gewicht, om aan te durven nemen, dat
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een opgraving de moeite waard is, voordat men de concessie tot
graven aanvraagt. In de oudheid beroemde plaatsen komen wel het
eerst aan de beurt ; wij zijn door schrijvers als Herodotus, Pausanias
en Strabo op de hoogte van hun belangrijkheid, en het terrein
zelf is meestal aan boven het tegenwoordig niveau uitstekende brokstukken gemakkelijk te herkennen. Soms echter komt het voor, dat
een plaats in de oudheid zeer bezienswaardig moet zijn geweest ;
maar doordat de bodem uit rotsen bestaat, en de plaats nu geheel
overbouwd is, weten wij dan tegelijk wel zeker, dat een opgraving
hier onbegonnen werk is. Daarentegen kan het weer een andere
keer gebeuren, dat de overleveringen maar schaarsch zijn, of geheel
ontbreken, maar omdat er belangrijke scherven aan de oppervlakte
liggen, weten wij, dat er wat zit. En dan graaft men gewoonlijk een
of meer proefschachten ; waarbij zich ook weer verrassingen kunnen voordoen. Zoo groef men indertijd in Olympia een proefschacht
die toevallig precies tusschen de zuilen van het Heraeon doorliep,
zoodat men niets van het bestaan van de tempel ontdekte bij deze
proefneming. Maar in die proefschacht vond men de Hermes van
Praxiteles, en men wist uit Pausanias, dat dit beeld in het Heraeon
van Olympia stond.
De moeilijkheid is niet, om opgravingsmateriaal te vinden, maar
wel, om te beslissen, of het de moeite waard is er de kosten van een
opgraving aan te wagen. Overal in Griekenland zitten wel „archaia"
onder den grond. Het is de wanhoop van de aannemers, want vaak
beginnen zij net een fundament voor een nieuw huis te graven, of
zij stuiten al op antieke resten ; dan moet dat gerapporteerd worden
aan de Oudheidkundige Dienst, en dat beteekent in elk geval vertraging van den bouw. De archaeologie is hier overigens bij gediend,
want bijv. kwam er op deze manier een antiek kerkhof voor den
dag, met hoogst belangrijke vazen-vondsten, toen in Athene in de
Stadionstraat het groote gebouw gezet werd, datverrees op de plaats
van de koninklijke stallen.

Athene.

C. H. EMILIE HASPELS.

(Wordt vervolgd).
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Van Kunsthandwerk, dat verloren ging.
Wie ooit langs Heeren- of Keizersgracht gewandeld beef t, herinnert zich de gekleurde ruiten, die in een enkel venster nog bewaard
zijn, de laatste overblijfselen van een kunsthandwerk, dat verloren is
gegaan.
De Porceleyne Fles moge telkens weer blijk geven van ernstige
pogingen om het oude Delftsche blauw te evenaren, ook hier zijn
geheimen met de laatste vaardige hand van een bekwaam porseleinbakker voor altoos het graf ingegaan.
Livius (42-3) vertelt ons, hoe ook zijn voorvaderen het ongemak
ondervonden hebben van een ander kunsthandwerk, dat verloren
ging.
In 173 v. Chr. bouwde de Censor Q. Fulvius Flaccus te Rome
een tempel voor Fortuna Equestris om een gelofte te volbrengen,
die hij tij dens zijn praetuur in den oorlog tegen de Celtiberi in Spanje
gedaan had. Niet een tempel in Rome mocht zoo grootsch, mocht
M.O. prachtig zijn, dat was de gedachte, die hem geheel in beslag nam.
Als er eens dakpannen van marmer op kwamen te liggen dan zou
dat het onovertroffen sieraad van zijn tempel worden. Hij wist ze
ergens te vinden en zonder dat het hem al te veel behoefde te kosten.
In Zuid-Italic, in het land der Bruttii, had hij ze gezien op het
dak van den tempel van Iuno Lacinia. Die zouden hem dienen. Dus
vertrekt hij daarheen, ontdoet den tempel voor de helft van zijn
dak; zooveel zou hem voldoende zijn voor het dak van zijn bouwwerk. Vrachtschepen lagen gereed om de lading te ontvangen voor
het transport naar Rome ; niemand van de Bruttii durfde, door het
gezag dat van een Censor uitging, overbluft, deze heiligschennis
verhinderen of zich ook maar even daartegen verzetten.
Toen de Censor weer te Rome terug was, werd de lading dakpannen gelost en naar den tempel gereden.
Wel poogde men te verzwijgen, waar de dakpannen vandaan
kwamen, maar toch, geheim kon het niet blijven. Men mompelde
hier en daar, zelfs in het gebouw van den Senaat werd erover gesproken ; van alle kanten kwam men met den eisch, dat de Consuls
dit geval bij den Senaat aanhangig moesten maken.
De Censor wordt ontboden.
Toen hij in het gebouw van den Senaat gekomen was, begonnen
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de Senatoren hem lang niet vriendelijk, ieder voor zich en alien gezamenlijk, te hekelen, dat hij niet tevreden geweest was met den
luisterrijksten tempel uit dien streek, dien een Pyrrhus, dien een
Hannibal ongemoeid gelaten had, te bestelen, maar dat hij hem
schandelijk van het dak ontdaan en zoo goed als geheel vernield
had; het dak toch was van den tempel weggebroken; nu lag de
tempel open, stond aan den regen bloot en rotte weg. En zoo deed
nu een Censor, een man, gekozen om de goede zeden te handhaven,
wien, volgens het aloude gebruik, opgedragen was de muren en de
daken van openbare tempels te inspecteeren en in goeden toestand
te houden. Zoo iemand zwierf door de steden der bondgenooten,
vernielde tempels, sloopte de daken van heiligdommen ; wat al
minderwaardig kon geacht worden, als hij het deed aan particuliere
woningen, dat deed hij door af te breken de tempels der onsterfelijke goden; zoo wikkelde hij het Romeinsche yolk in moeielijkheden
ten opzichte van den godsdienst door met afbraak van den eenen
tempel een anderen te bouwen, alsof niet dezelfde goden overal zijn,
maar met den roof op den eenen gepleegd, een andtre geeerd en
verheerlijkt moest worden.
Nog voor er een voorstel behoefde gedaan te worden, bleek voldoende, wat de meening der Senatoren was; met algemeene stemmen
is dan ook aangenomen om de dakpannen terug te brengen en weer
op hun plaats te leggen.
Juno zou door een offer verzoend worden.
Dit offer is met zorg gebracht ; de dakpannen moesten echter op
het grasveld om den tempel blijven liggen, omdat geen werkman
in staat bleek ze weer op hun plaats, op het dak te leggen.
Met deze boodschap kwamen de aannemers terug in Rome.
Men ziet : in 173 v. Chr. zat men te Rome verlegen met het herstel van een tempeldak, omdat er geen leidelcker te vinden was, die
het oude metselwerk kon nadoen, ook geen andere werkman.
Misschien ligt in dit verhaal wel een waarschuwing aan het adres
van hen, die zich beijveren stemming te maken voor het denkbeeld
de marmeren beelden, door Lord Elgin naar Londen gebracht, nu
in het British Museum te zien, aan Griekenland terug te geven om
ze op hun. oude plaats te brengen aan het Parthenon (Revue des
Deux Mondes 15 Febr 1931). E. S

H ER MEN EV S
4e JAARGANG, AFL. 2 — 15 OCTOBER 1931

Nederlandsche dichters
II
Herman Gorter, Homeros en Vergilius.
Herman Gorter heeft klassieke letteren gestudeerd, is in Amersfoort leeraar aan het Gymnasium geweest en heeft daarna jaren lang
les gegeven voor het Staatsexamen.
Herman Gorter was in zijn studententijd en nog lang daarna warm
bevriend met Alphons Diepenbrock — den man, dien wellicht
lateren als den „geestelijken" leider van '8o zullen gaan waardeeren ; en zoo in iemand, dan brandde zeker in Diepenbrock de
vlam eener zuivere lief de voor de klassieken ; later droeg Gorter aan
R. N. Roland Holst en zijn vrouw, Henriette Roland Holst—van
der Schalk, Homeros (Grieksch en Nederlandsch) voor, avond aan
avond in den tijd, dat Gorter in Bussum woonde en de Roland
Holsts in 's Graveland. In de laatste jaren, toen Gorter in Bergen
woonde, behoorde Homeros tot de zeer weinige boeken in zijn sobere
werkkamer. I
Die enkele trekken mogen volstaan in dit kort bestek ter verlevendiging (niet tot bewijs !) van de stelling, dat Herman Gorter met
— gedeeltelijk van — groote deelen van zijn levee voor de klassieken heeft geleefd.
En nu slaat Ge z'n werken op -- sterker, nu leest Ge van het begin
van Mei tot het einde van Pan — en hoogst waarschijnlijk zult Ge
aan het einde vragen : waar blijkt nu die warme, levende belangstelling voor de dichters der Helleensche en Romeinsche Oudheid.
Want bij een zoo hevig en heftig, zoo sterk hartstochtelijk man als
Gorter kunt Ge toch niet tevreden zijn met enkele wendingen,
waarin hem klaarblijkelijk een Grieksch ( !) voorbeeld in de ooren
had geklonken.
Ongetwijfeld is het :
„Luistert, luistert, manners in de zaal"
van Mei een herinnering aan :
xeS)00)-76 I.Leu Tpc7)ec x (xi. iuxv.k.ctaec 'Alma (r 86)
1 De enkele biografische bijzonderheden in dit opstel dank ik aan de vriendelijkheid van Prof. R. N. Roland Hoist, wien ik daarvoor to dezer plaatse
nogmaals mijn erkentelijkheid betuig.
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en de tallooze, vergelijkbare plaatsen, evenzeer als het voor Hollandsche ooren vreemde vers uit Pan (uitgave 1916, blz. 84)
„En weinig zijnde, dacht ik"
zijn ontstaan dankt aan de wending 6Aty/IneA6wv (0 245 ; e 468 ;
-c 356).
Deze voorbeelden kunt Ge vermeerderen, als Ge wilt, Lezer, maar
uitgebreid wordt de verzameling niet — ook niet, als Ge lang en
geduldig zoekt. Doch zelfs al ware het wel zoo — al kon men bladzijden vullen met plaatsen, waar Gorter klaarblijkelijk een Grieksche
of Latijnsche wending of uitdrukking volgde, dan konden we toch
eigenlijk mo&lijk deze plaatsen gebruiken om iets te weten te komen
van Gorters houding tegenover de klassieke letteren ; en hierover
zullen we toch eerst een opvatting moeten hebben, alvorens we van
invloed der klassieken gaan spreken.
Er wacht ons echter nog een
voor mij althans destijds —
vreemder verrassing, wanneer we ons nader met het vraagstuk
bezig houden.
Wij weten alien, dat wat we zoo in het algemeen „de klassieken"
noemen, op twee zeer verschillende wijzen tot ons komt ; eenerzijds
langs den rechten weg, dat is onmiddellijk uit de werken van Hellas
en Rome zelf, anderzijds langs een omweg, uit de werken van de
renaissance en andere klassiciseerende tij dvakken.
Klinkt het U niet wonderlijk in de ooren — althans als Ge het
voor het eerst hoort — dat sommige „klassieke bestanddeelen" in
Gorters werk hem langs den omweg bereikten? Toch zal menigeen
het met mij eens zijn, dat de Triton in Mei, dat de Giganten en
Titanen in Pan, ja, de Pan-figuur zelf, niet rechtstreeks uit Hellas
of Rome komen. Trouwens, als we er even over nadenken, is het ook
niet verwonderlijk, dat Gorter, die Keats en vooral Shelley z(56 lief
had, niet alles vermeden heeft, wat dezen dichters eigen was ; doch
laten we verder of zien van de vraag, of het wonderlijk is of niet en
even blijven bij de vaststelling van het gegeven.
We zien dan, dat er zeer weinig onmiddellijke, rechtstreeksche
herinneringen aan oude schrijvers bij Gorter te vinden zijn, zonder
daarmede te kort te willen doen aan de prachtige beschrijvingen van
het heengaan van Zeus en Apollo in Pan (blz. 28-34) en dat tegenover deze weinig talrijke herinneringen ook weinige herinneringen
staan aan schrijvers, die hunnerzijds den mond gra ag en veel vol
haddeu met „niet altijd aan de bron geschepte teugen uit den
klassieken stroom".
—
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Is er dan bij Herman Gorter geen klassieke invloed:
Op goed Hollandsch voorzichtige wijze moeten we antwoorden :
„dat ligt eraan".
Wanneer we onder „klassieke invloed" verstaan een invloed, die
den dichter Gorter vormen ter beschikking heeft gesteld, welke
vormen hij anders niet alleen niet gevonden, maar ook niet gezocht
zou hebben — dan is er inderdaad geenerlei klassieke invloed bij
Gorter.
Wilt Ge, Lezer, onder „klassieke invloed" verstaan een druk of
stuwing of zuiging, die den dichter Gorter ook maar nog zoo weinig
van zijn eigen weg deed afwijken, ook dan moeten we zeggen — er
is geen sprake -van klassieken invloed bij Gorter.
Sterker : beide vragen zijn, met deze strekking ten aanzien van
Herman Gorter misplaatst ; zoo vragen over Gorter kan alleen
iemand, die Gorter niet kent.
Op blz. 164 van Pan (uitgave 1916) lezen we :
„Ik heb lets in mtj zelven
Ik heb diep in mij, 'I allerdiepst in mij
Een gouden beeld, 'n menschbeeld, 'n Godsbeeld
Volkomen rein, volkomen schoon, zonder tout
Daarmee vergelijk ik ales."

Wie door deze moeizame, zware, geweldige verzen zoozeer wordt
afgestooten, dat het verstaan hem onmogelijk wordt, leze in het
prachtig-bewogene, sterke boek van W. van Ravesteyn (Herman
Gorter, De dichter van Pan, W. L. & J. Brusse, Rotterdam 1928) de
bladzijden 86 en 87. Wellicht kan men van daar gemakkelijker (niet
zuiverder) benaderen die felle hartstocht, die Gorter zijn heele leven
lang meedoogenloos heeft voortgezweept — gestuwd, gesleept,
gestooten — naar de volstrekt eerlijke, volstrekt echte, de volstrekt
eigen uiting van het in zoo volledig mogelijke overgave beleefde
leven.
Wie dezen drang kent, wie dat stormende stijgen volgt van Mei
— waar de dichter in dit opzicht nog in de vruchtbare vlakten is —
door het stronkrommelend struikgewas van de School der Poezie
naar de kale rotsen van het Klein Heldendicht en eindelijk naar de
eeuwige sneeuw en de gletschers van Pan, waar hij heel hoog, heel
alleen in het ijl-oneindige staat en vaak nauwelijks nog menschelijk
schijnt, die weet, dat op dezen weg geen „invloeden" werken, doch
slechts hindernissen te overwinnen zijn.
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Maar dat wil niet zeggen, dat de „klassieken" voor Gorter niets
zouden hebben beteekend.
Allerminst.
Om echter te verstaan, wat die beteekenis was, moe -en we dat
vage begrip „de klassieken" voor ons doel wat reader omlijnen.
Wij alien weten, dat in gebonden en ongebonden rede van Hellas
en Rome het opzettelijk en beheerscht gebruik van een hoe langer
hoe grooter schat „kunstmiddelen" — dat, wat wij onder rhetoriek
hebben te verstaan — een zeer groote rol speelde.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat die heele overlevering voor
Gorter in den grond onbegrijpelijk was ; voor zoover een stuk
Grieksch of Latijn „rhetorisch" was, was het voor Herman Gorter
onverstaanbaar, ongenietelijk — ja, zal hij er ternauwernood
werkelijke aandacht voor gehad hebben.
Daardoor valt het meerendeel van wat wij onder klo ssieken verstaan eenvoudig weg.
Het duidelijkst zien wij dit wellicht aan 's dichters houding
tegenover Vergilius.
Gorter, groot bewonderaar van Dante (ik verwijs weer naar van
Ravesteyns boek over Pan) werd althans door dien dichter naar
Vergilius als den dichter zonder weerga in de oudheid gewezen.
Gorter, die zijn „lyriek" als „epos" schreef, die met andere woorden
zijn persoonlijke en meest innige ontroeringen uitte in den vorm
van een beschrijving van gebeuringen en belevingen van and eren,
zonder echter in die scheppingen zijner verbeelding iets anders dan
steeds weer zich zelve te herscheppen, was ten allernauwste verwant
met Vergilius, van wien hetzelfde in dezelfde woorden geldt ; Gorter,
die een door zijn tijd ongekende, niet erkende, ja geweigerde en van
de hand gewezen boodschap eener zuivere, volkomen levenshouding
bracht ; Gorter, de man, de held, die in de arbeiders en hunne organisaties zag, wilde zien (en er tenslotte aan gestorven is, dat hij er
niet meer in kon zien) de macht, die eenheid en vrijheid en gouden
geluk aan de wereld bracht ; Gorter, wiens socialisme en/of communisme men niet mag niet-willen-zien, omdat het voor hem de vervulling en de inhoud van zijn rijpe jaren was, doch die deze, zijn
politieke overtuiging (welke alleen in zijn oogen, die voor zooveel
platheden blind konden zijn, iets te makers had met die van vrijwel
alle zijn partijgenooten) beleefde en beleed met een vrome o vergave, die alleen uit onmiddellijk oneindigheidsbeleven opwelt —
was ook in dit opzicht ten nauwste verwant met Vergilius.
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En wat vinden we van Vergilius in Gorter?
Enkele beelden — waarvan althans een, naar ik meen van zeer
vergaande nawerking is geweest ; doch voor ik dit bespreek, eerst
een voorbeeld van plaatselijke „erkenning" van Vergilius door
Gorter.
In Mei lezen we op blz. 185 van den derden druk (Iwo)

Zooals een bloem van zomerrood, papaver
Rustig vol rood staat, midden in 't gedaver
Van zonnevuur, dat valt den grond in stuk
En smoort en schroeit het gras
en dan op blz. 187 :

Zooals die bloem van zomerrood, papaver
Rimpelt zijn rood, verwelkend en zijn staai er
Zijn teeren stengel langzaam buigt omlaag —
Dat prachtige beeld kan men terugvoeren op
Ilias 0 3o6
gxcov 3' (e)c iTipcoae xckpri) pcasv, -Vivi. xirno.,t
xapTc61, ppLOoti.ivn voliypzi. -re eicyLvzilLatv

Ook daar wordt inderdaad gesproken van een papaver, die zijn
kopje laat hangen; maar wat het wezenlijke is in de „Mei beschrijving", wat eerst voor Gorter het beeld bruikbaar maakte : de kleur
en, wijder gevat, de zichtbare uitbeelding van het sterven van iets,
dat heel teer, heel warm en heel schoon is, dat zing-t in Vergilius'
verzen
Aen. 9 : 435

Purpureus veluti cum /los succisus aratro
languescit moriens lassove papavera collo
demisere caput pluvia cum forte gravantur

En rijzen niet als achtergrond van de eerst aangehaalde plaats
uit Mei voor Uw verbeelding op die prachtige beschrijvingen van de
zomerhitte in Georg. I?
We willen echter nu de plaats behandelen, die ik hierboven reeds
aankondigde.
In het 5de boek van de Aeneis worden de plechtigheden op den
gedenkdag van het sterven van Anch;ses beschreven, onder meer
bestaande in een roeiwedstrijd; we lezen daar vss. 132 sq.

ipsique in puppibus auro
ductores longe ellulgent ostroque decori
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In Mei lezen we, biz. 57 (3de druk 'goo)

Daar kwam de maan en als een admiraal
V oer ze den hemel in, die zelf in 't staal
VOW' op de plecht staat achter gouden schild
Wit zwellen zeilen op het blauw, het zilt
Ziedt en verteert in sprenkels fayn zeeschuim.
De kleur blauw wordt bij Vergilius niet genoemd, maar des te
sterker uitgebeeld in de aan de aangehaalde verzen voorafgaande.
vss. 124

est procul in pelago saxum spumantia contra
litora, quod tumidis submersum tunditur olim
fiuctibus, hiberni condunt ubi sidera cori;
tranquillo silet immotaque attollitur unda
campus et apricis statio gratissima mergis.

Als ik wel zie, dan is het juist deze plaats bij Vergilius, die voor
Gorters verbeelding opgeroepen heeft het beeld, dat hij in Mei gebruikt ; en men behoeft maar willekeurig Pan op te slaan om zich
te overtuigen, dat blauw en goud voor Gorter vooral in zijn latere
leven evenzeer de hoofdtonen geworden zijn waar al het andere
tegen uit komt en in den glans waarvan alles opgaat — als dit het
geval is bij Fra Angelico.
Maar ook als ik het juist zie, is het niet uitgesloten, dat Gorter
zelf zich — vooral later — niet eens meer herinnerd zou hebben,
dat hier Vergilius zijn verbeelding had bevrucht.
Zeker is het, dat we in de latere werken van Gorter nauwelijks
iets vinden, wat ons aan zijn „broeder-dichter" Vergilius herinnert.
In de moeilijke jaren, waarin de verzen ontstonden, in de „School
der Poezie" uitgegeven, heeft Gorter zich in zijn eigen dichten geheel
ontworsteld aan alles, wat hij in Mei nog aan overgeleverde vormen
had gebruikt. Daarmee had hij den weg gevonden tot en de onmiddellijke verwantschap bereikt met wat er aan frissche, ongerepte
en onbevangen scheppings- en zeggenskracht leeft in het Homerisch
epos.
Het zijn niet meer de ons alien in het oor liggende, steeds weerkeerende gemeenplaatsen in het epos, niet de gemanierdheid en de
vormelijkheid, welke zoO het echt levende overwoekerd hebben,
dat velen er niets anders meer van zien, het is niet dat alles wat
Gorter boeide en boeien bleef — neen, het is het onmiddellijke zien,
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het onmiddellijke beleven, dat tot ruige, rauwe uiting komt. Dat
leeft zijn lillende, jubelende, wilde of innige leven in die wondere
rijkdom van vergelijkingen waarin immers ook in het epos het
overvloedigst het zuivere bronwater welt.
We kunnen dat niet met „plaatsen" gaan aantoonen.
Er is immers geen sprake van onmiddellijke of middellijke navolging, zelfs niet van onmiddellijke bezieling in een bepaald geval
(behoudens dan de plaats over het dansen : Pan uitgave 1916,
blz. 357 II. 590 sqq.) neen, het is een voortzetten van de overlevering na meer dan 25 eeuwen, voortzetten geheel zelfstandig en
dus ook zoo verschillend in onderdeelen, dat de argelooze lezer het
verband niet ziet.
En juist krachtens die nauwe verwantschap met het scheppende
dichten, dat aan iederen eentermate vasten vorm voorafgaat, is in
Pan, — dat almee het geweldigste werk is, dat in het Nederlandsch
is gedicht — misschien met Aischulos doch verder met geen dichter
van vroeger of later tij den werkelijk verband, al heeft Gorter van
sommigen enkele verzen of zinnen overgenomen.
En zoo kunnen we deze korte beschouwing samenvatten : invloed
van de klassieken in engeren zin is er bij Gorter nauwelijks, doch
verwantschap is er des te meer en wel de ongeweten wezensverwantschap met Vergilius, die — het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan — in onderdeelen in Mei ook aan te toonen is en een strevensverwantschap met — niet den vader, maar wel de vaders van de
Europeesche dichters, de namelooze zangers van het epos, die ons
weten uiteenhoudt tot onpersoonlijke veelheid, maar die een ons
lief geworden verbeelding samenvat als de blinde zanger Homerus.

Voorschoten.

M R. J. BRINKGREVE.
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Ad virgines quasdam Neerlandicas.
Ad virgines quasdam Neerlandicas, quae, gymnasio
Erasmiano feliciter decurso, in pago Helvetico,
cui nomen Les Plans, feriatae choros agebant,
mense Quinctili a. d. MDCCCCXXXI .

Vos, quas ingenuis artibus imbuit
Clarum gymnasium Rotterodamium, '
Illic assiduae Palladis accolae,
Hic laetans Veneris cohors,
Iam curis positis ludite, virgines,
Alpinisque novae montibus advenae,
Saltantes patrio more, reducite
Pulchros Naiadum choros,
Nostrae deliciae, qui licet arido
Annorum cumulo iam nimium graves,
Pascentes hilari gaudia pectore
Vestris adfuimus iocis,
Alternante solum dum quatitis pede,
Mulcentes patriis auriculas sonis,
Dumque altae resonant risibus aureis
Valles saxaque levia.
*

*

*

Quae vos tanta tamen tempore post brevi
Nobis eripuit dira necessitas?
Num traxit studiorum intolerans amor,
Durumve imperium patrum?
Esto, dummodo vos vita beet bona,
Nos desiderio iusta levamina
Quaeremus memori mentis imagine,
Istos quae revocet dies.
J. H. GUNNING Gi.f.
1

Litterae alpha productae, si est peccatum, ignoscant qui sapiunt.

2

7

Ter voorbereiding van de Grieksche reis
II
Grieksche Kunst.
Aan „beeldende kunst" denkt de lezer van dit opschrift in de
eerste plaats, en wanneer hij in het voorjaar van 1932 wil deelnemen
aan de Nederlandsche reis naar Griekenland, dan zal zijn besluit
ongetwijfeld mede bepaald zijn door zijn verlangen, de Grieksche
kunst te zien op den bodem, waar zij groeide, in de omgeving,
waar zij thuis behoort. Hij zal misschien vooral denken aan de
kunstschatten, die geen ,reddende" of schendende hand ontvoeren
kon naar het Westen — zelfs naar het „verre Westen" —, aan de
Acropolis en haar tempels, aan eenzaam-oprijzende zullen, aan
ruine-velden als Olympia en Delphi, waar historische herinnering
rondwaart en op de vlakke grondslagen de verbeelding de oude
pracht weer opbouwt.
Maar de „Goti" en de „Scoti" hebben in Griekenland toch bovendien nog genoeg gespaard, vergeten of niet gezien, om menig
museum met kostbare schatten te vullen. Spreken wij van Grieksche
kunst, dan komen ons in de eerste plaats de namen van een Pheidias,
een Praxiteles op de lippen. En toch behoeft men voor hurt werk
niet naar Griekenland te reizen. Zeker, het Acropolismuseum
bewaart enkele, zelfs bijzondere brokstukken van de beeldhouwwerken, die eens het Parthenon sierden en eenige verweerde platen
kan men zelfs nog aan den tempel zelf zien, maar grootschet is toch
de schat van het British Museum ; en de Hermes, de beroemde
Hermes, in alle formaten en onmogelijke afsnijdingen gereproduceerd, zal velen een bittere teleurstelling zijn, zoodat zij misschien
met een zekere genoegdoening zullen vernemen, dat in het kamp der
archaeologen velen het eens onvolprezen origineel thans voor een
Romeinsche copie houden. Maar zij worden ruimschoots schadeloos
gesteld, op de Acropolis door de prachtige verzameling archaische
sculptuur, te Olympia door de indrukwekkende figuren uit de gevelvelden van den tempel van Zeus. „Klassieke" kunst in eigenlijken
zin — wij zullen op dit begrip nog nader terug moeten komen —
is te Athene en elders voorzeker in ruime mate voorhanden, maar
het is een eigenaardig verschijnsel, dat zij niet in de eerste plaats de
aandacht trekt, de lief de wekt. De vroege, archaische kunst domineert hier door de hoeveelheid alleen al, en openbaart zich, en vaak
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weinig bevroede zijden van het Grieksche wezen, door haar overtuigende, onmiddellijke kracht. Daarbij komt nog, dat men hier, en
alleen maar hier, het schitterende voorspel der Grieksche beschaving
kan aanschouwen. De schatten van het goudrijk Mycene worden te
Athene bewaard, de lichte, luchtige droom der Cretensische kunst
kan men in waarheid slechts medeleven in het Museum te Candia.
Zoo richt zich hier de blik als vanzelf naar het verleden, naar de
tijden, die aan de gouden eeuw van Athene, aan den volmaakten
nabloei der vierde eeuw, voorafgingen. Sterker dan in welk Museum,
hoe rijk ook, groeit hier het besef van de langzame, stage ontwikkeling, de stille bewondering voor de stoere vlijt en discipline,
waardoor dit geniale yolk zijn gaven ontplooide en stap voor stap
het gebied veroverde, waarover de Cretensische kunstenaar eens
zorgeloos en kortademig, als een vlinder, gefladderd had. Zoo vormt
de Cretensische kunst een achtergrond tevens, waartegen de krachtige, gave groei der Grieksche cultuur bijzonder scherp afsteekt.
Aileen reeds om haar paradigmatisch karakter, om de geweldig
consequente wijze, waarop de Grieksche kunst haar ontwikkeling
voltrekt, is zij onze aandacht ten volle waard. Gelijk de film ons in
kort tijdsbestek den groei van een plant voor oogen voert, zoo zien
wij, in vogelvlucht als het ware, en alsof het een even„natuurlijke",
even wonderlijk-onbegrijpelijke gebeurtenis geldt, de Grieksche
kunst ontkiemen, groeien, bloeien — en ook het welken blijft ons
niet bespaard. Want de kringloop wordt weer gesloten. Wanneer
het Grieksche yolk zijn zelfstandige beteekenis verloren heeft, dan
heeft ook zijn kunst de eigen kracht en schoonheid ingeboet. De
taak schijnt volbracht. Maar gelijk de dorrende plant zijn zaden
strooit, zoo is ook de Grieksche kunst niet spoorloos te gronde
gegaan. In Oost en West, in het Noorden en het Zuiden is het zaad
gevallen — op vreemden bodem weliswaar, en wat daar opslaat,
is niet langer „Grieksch". Maar een verwantschap, een samenhang
bestaat niettemin.
Hoe de Grieksche vormenschoonheid de 1 eermeesteres der Etrurische, dan der Romeinsche kunst werd, behoeft hier niet te worden
nagegaan, er evenmin is het noodig opnieuw de aandacht te vestigen
op de belangrijke 1'31, die de Romeinsche beschaving in de ontbolstering van West-Europa heeft gespeeld. Als een bevrijder heeft
deze factor, zelfs lang nadat Rome te gronde was gegaan, gewerkt
op de latente, inheemsche krachten der provincie's ; en de ontwikkeling der middeleeuwsche kunst in het Noorden wordt slecht be-

29

grepen, wanneer men de beteekenis van dit element miskent of
onderschat. Toch valt niet te loochenen, dat de draad der traditie,
die ons direct met Griekenland verbindt, schoon nooit gebroken,
in den loop der eeuwen zeer dun geworden is, en zeker zou deze
onmiddellijke samenhang, althans op het gebied der beeldende
kunst, nauwelijks het gevoel van saamhoorigheid rechtvaard igen,
dat ons bewust of onbewust tot Griekenland trekt. Wij staan tegenover Griekenland anders, dan tegenover Egypte of Peru, ofschoon
wij daar, zoowel als hier, de afgesloten ontwikkeling eener beschaving overzien. Waarom ondersteunt geen algemeen elan de Egyptenaren, zij het ook slechts moreel, in den strijd om hun onafhankelijkheid, dien zij thans doorvechten? Waarom stond geheel Europa —
en waarlijk niet alleen berekenende politici - - aan de zij de der
Grieken in hetzelfde perikel? Omdat, ondanks alle, misschien wel
overdreven, bewondering voor Egypte's kunst en beschaving, wij
in den grond van de zaak niets daarmede gemeen hebben, omdat de
Egyptenaren ons ten slotte even na en even ver staan als de Chineezen. Een romantisch verlangen naar broederschap heeft onze
grootvaders misschien sterker naar den kant der huidige Grieken
gedrongen, dan hun kleinzonen thans gerechtvaardigd achten. Maar
dat neemt toch niet weg, dat het bewustzijn van die broederschap
bestond, niet als bevlieging van het oogenblik, maar als een historisch gegroeid gevoel van verbondenheid. Telkens weer, in de golfbeweging der eigen ontwikkeling, richt de Europeesche mensch zijn
blik naar Griekenland, telkens weer en steeds scherper heeft zijn
oog zich ingesteld op het eigenlijke Griekenland. Was aanvankelijk
het begrip „antiek ' voldoende om leering en inspiratie beide te
brengen, al dra leerde men door Rome Griekenland benaderen en
sinds het einde van de 18e eeuw is het onmiddellijk contact tot stand
gebracht, om niet meer verbroken te worden. Integendeel, zoo innig
is het geworden, zoo overdreven ook in enkele gevallen, dat bij voorbeeld het moderne Duitsche Humanisme welhaast meent, Rome
geheel te moeten uitschakelen.
„Humanisme" — zoo pleegt men gaarne, en sinds vele eeuwen al,
de liefde tot de Grieksche cultuur en haar studie te noemen. Zeker,
deze naam is aanvankelijk ontstaan als tegenstelling tot de studie
der theologie, maar zij bergt tevens een diep inzicht : het besef, dat
alles wat ons „menschelijk" in hoogsten zin voorkomt, in de antieke
cultuur op waarlijk voorbeeldige wijze zijn uitdrukking -vindt. Het
feit, dat de Europeaan zich steeds weer daarheen wendt, bewijst dat
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zijn voorstelling van menschelijke waarden, zijn ideaal van menschzijn in alle hoofdtrekken overeenstemt met de opvatting, die de
Grieken eens koesterden en N erwezenlijkten. Griekenland behoort bij
Europa, gelijk or ze eigen jeugd en groei aan ieder onzer toebehoort.
Want Griekenland beteekent inderdaad de jeugd en de groei van
den Europeeschen geest. Al blijkt dat op alle gebieden van zijn
bescha vhig, bijzonder onmiddellijk en overtuigend treedt het aan
den dag op het gebied der beeldende kunst. Vele zijn de wegen, die
de kunst in later eeuwen gcgaan is, maar slechts weinige zijn er,
waarop niet de Grieken de eerste schreden hebben gezet. Hoewel de
ontwikkeling als geheel afgesloten lijkt en logisch voltrokken,
behoudt zij zelfs op haar hoogste punten, ja zelfs, wanneer die
onmiskenbaar overschreden zijn, in haar afloop iets jongs en jeugdigs, iets eenvoudigs en ongecompliceerds. Zoo blijft het geheel een
pakkend voorbeeld, maar uitteraard pakt ons het eerste ontluiken,
de groei tot vollen bloei, het sterkst.
Waar Griekenland in dit opzicht zooveel biedt, lijkt het gewenscht
in een volgend artikel daarbij nog een oogenblik stil te staan.
Amsterdam.
G. A. S. SNIJDER.

(Wordt vervolgd.)
Over Grieksche kunst bestaat een zeer uitgebreide litteratuur. De reiziger
zal natuurlijk in de eerste plaats de laatste uitgaaf van Baedeker of van de
Guide bleu meenemen, waarin hij over kunst en opgravingen uitstekend
orienteerende samenvattingen vindt. Verder moge nog de aandacht worden
gevestigd op de volgende werken:
A. Michaelis, Ein Jahrhundert kunstarchaologischer Entdeckungen (behandelt de oudere opgravingen) en F. von Oppeln-Bronikowski, Archaologische Entdeckungen im 20. Jahrhundert (Berliin 193i). Een algemeen, kort
overzicht over Grieksche bouwkunst geeft E. Bell, Hellenic architecture
(192o) ; voor de beeldhouwk-unst kunnen genoemd worden: Ch. Picard,
La sculpture antique (I–'--1922, II-1926) ; E. LOwy, Griechische Plastik
(1924) ; A. W. Lawrence, Classical Sculpture (1929) en Later Greek Sculpture
(1927) ; G. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks (193o) ; voor
vazenschilderkunst: E. Buschor, Griechische Vasenmalerei (1925). Een
algemeen overzicht over de geheele Grieksche kunstgeschiedenis geeft
Springer—Michaelis--Wolters, Handbuch der Kunstgeschichte I (1923) ;
Rodenwaldt, Die Kunst der Antike (1927; korte tekst, veel platen) ; veel
afbeeldingen met korte inleidingen geeft ook F. Winter, Kunstgeschichte in
Bildern I (Das Altertum, 1913-1927). Over Kreta en de KretensischMvkeensche beschaving: G. van Hoorn, De Kretensische kunst ; G. Glotz,
La civilisation egeenne (1923) ; veel afbeeldingen geeft H. Bossert, AltKreta (1923). Over verschillende opgravingen bestaan samenvattende korte
monographieen, b.v. F. Poulsen, Delphi, transl. by Richards (192o);
E. Norman Gardiner, Olympia, its History and, Remains (1925) ; R. Roussel,
Delos (1925), enz. Een goed overzicht over de Acropolis van Athene geeft
O. WaAer, Athen, Akropolis (Fiihrer d. Griechenland I) Weenen 1929 ; M.
Schede, die Burg von Athen (1922; Engelsche vertaling: The Acropolis of
Athens, 1927).
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Een nieuwe Iliasvertaling.'
De vertalingen van Homerus' Ilias van Koenraat Droste (1721) en van

Mr. Jan van 's Gravenweert (1818/9) 2 zijn bij het publiek, dat belang stelt
in de grieksche letterkunde, wel geheel en al vergeten. Die van Vosmaer kent
ieder . . . bij name. Dat zij vroeger niet weinig gelezen is, bewijzen de feiten.
Want voor mij ligt de 3e druk, en hij ligt uit den band; ze heeft er na dien nog
vier beleefd. Maar of ook de jeugd van tegenwoordig, de jeugd die geen
Grieksch leest en die het wel leest, haar dorst naar de schoonheid van Homerus (of haar zin voor efficiency) te goed doet aan Vosmaers vertolking,
dat weet ik niet en ik heb geen plan om het te onderzoeken. Zeker is, dat die
vertolking ons niet meer bevredigt. Dat is nu eenmaal het lot van iedere
vertaling, die den middelbaren leeftijd te boven komt, tenzij haar maker ook
een herschepper was, tenzij hij een kunstenaar was, die zijn voorbeeld in
grootheid evenaarde. Vondels vertalingen zullen ons blijven boeien, zoolang
zijn eigen werk ons boeien blijft, ook al waren de Grieksche teksten, waarnaar
hij zich richtte, in philologisch opzicht vaak van twijfelachtig allooi. Maar
Vosmaer was geen Vondel. En daarom — en ook doordat hij ons nog zooveel
nader is — vinden wij zijn woorden dikwijls stijf en houterig, daarom dunkt
ons zijn zinsbouw vaak gewrongen, zijn vers dood en krachteloos, zijn pathos
rhetorisch, zijn taal gekunsteld.
Vele echter van die tekortkomingen, die wij zien of meenen te zien, vloeien
niet voort uit dichterlijke onmacht, maar uit een bewondering, zij het een al
te gehoorzame en averechts georienteerde bewondering, voor het hooge
voorbeeld. Vosmaer zag de Grieken en zijn Homerus met de oogen van een
vroeg-negentiende-eeuwschen klassicist. Wat hij geven wilde was de loutere
schoonheid, maar hij vergat aan die schoonheid de warmte in te blazen van
het bloeiende leven. Hij gaf aan zijn verzen de statigheid, die hij in Homerus'
verzen bewonderde, maar zonder hun lenigheid; hij erkende de grootschheid
dezer poezie, maar bleef ver van haar passie. De afronding en gedragenheid
van den epischen hexameter heeft hij dikwijls bereikt, maar hoe zwaar weegt
niet die gedragenheid op onze tong en onze ooren, en hoe heeft niet die afronding den vrijen gang en den forschen zwier van het verhalende vers belemmerd. De voeten van Vosmaers vers zijn alle zes even zwaar v an gewicht,
loch dat gewicht is te zwaar ; zijn spondeeen zal men niet waxen anders te
lezen dan als twee heele langen, hoezeer onze taal zich verzet tegen een
Apolloon en een droomiiitlegger, tegen alzoo en da—arop ; en de klaaroogde
Athena, de helmboswuivende Hektor, de aardschudder Poseidoon, de langlokkige zonen Achaia's vergezellen van Zang tot Zang ons zoo getrouwelijk,
dat wij ternauwernood opmerken, als deze epitheta een enkelen keer door
andere vertalingen zijn vervangen.
Ziehier dan tevens enkele van de vele moeilijkheden. waarvoor een vertaler van Homerus zich geplaatst ziet en ongetwijfeld zijn het de z.g. epitheta
1 Homerus Ilias, metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman,
Amsterdam 1931, H. J. Paris.
2 Zie de Lijst v. d. gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche
en Latijnsche schrijvers van A. Geerebaert S. J. (1924).
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ornantia, die hem het meeste hoofdbrekens moeten kosten. Niet alleen dat
hun juiste beteekenis in vele gevallen onzeker is, niet alleen dat als aequivalent van het grieksche compositum het hollandsche veelal bevreemdend
werkt en dat de hollandsche omschrijving-in-vele-woorden het zelfde effect
heeft, als vroegen wij ons bij een Weledelgeboren Heer aandachtig af, of de
man inderdaad wel Wel, Edel, Edelgeboren, Weledelgeboren, laat staan een
werkelijke Heer is : ons stoort vooral het ewige Einerlei, en wat wij in het
Grieksch aanvaarden als een welgekozen en goedgeformuleerde betiteling —
erfenis uit een ver verleden —, die goden en menschen en dingen toekomt,
omdat zij haar nu eenmaal altijd hebben gedragen, eindigt in het Hollandsch
met ons op gruwelijke wijze te vervelen. Zooals het ons gaan zou, als in een
vertaalde duitsche roman maar steeds van Doorluchtige en Heer Handelsraad en Genadige Vrouw werd gesproken.
Al deze moeilijkheden echter vloeien voort uit 4en bron : de versmaat van
den epischen hexameter. Zij vraagt van het vers zooveel, dat het Hollandsch
haar slechts noodgedwongen geeft : de statige cadancen, de felle of de glijdende caesuren, de torenende woordstapelingen, de wisseling van spondeeische retardatie en dactylische versnelling, de klimax der aanzwellende
versled en, de lange klinkende epitheta en eigennamen, de epigrammatische
formuleeringen, de gestadige voortgang door de afronding van verzen en versgroepen heen. Wie ontkomt aan dien dwang? Alleen hij, die breekt met den
hexameter. Alleen wie den moed zou hebben Homerus te vertalen in iambische verzen van b.v. 12 a 13 lettergrepen, — Zing, Muze, mij den wrok van
Peleus' zoon Achilles —, zou in staat zijn ook alles weg te snijden, wat
indruischt tegen het karakter van een nuchtere moderne taal, die accentueerend is en niet quantiteerend, die meer naar het monosyllabische dan naar
het polysyllabische neigt, die zich nog altijd schuchterlijk verzet tegen
geforceerde samenstellingen, en zich verwonderd afvraagt, hoe het mogelijk
is, dat een verhaal over den wrok van Achilles verdeeld is in item zooveel
Zangen. Wat echter na deze amputatie van Homerus zou overblijven, dat zou
men moeten afwachten.
De laatste vertaler van de Ilias (men zou, als men denkt aan zijn jeugdige
kracht en jeugdig vuur, gerust mogen zeggen „de jongste", al heeft hij ook
den leeftijd, die naar zijn eigen meening Homerus zelf had, toen hij de Odyssee
schreef) is dien weg niet gegaan. Zijn vers is een nederlandsche hexameter ;
en dat het nog altijd mogelijk is ook in onze taal verzen van dien trant te
schrijven, heeft hij met de 15- a 16000 regels, die zijn boek telt, zeker wel
bewezen. Doch overigens, welk een verschil met Vosmaer, en in versificatie,
en in taal, woordkeus en zinsbouw, sfeer en opvatting. Voor Timmerman
staat het verhaal bovenaan, en hij heeft zijn gedicht verdeeld niet in Zangen
maar in Boeken. Hij laat den argeloozen lezer niet alleen in dit woud van
16000 verzen, maar leidt hem er door heen, toont hem de paden en de breede
lanen en de wijde vergezichten. Want hij heeft een heerlijk geloof in de
schoone eenheid onzer Ilias en verstaat de kunst die te ontvouwen. Een paar
pagina's inleiding zonder geleerdheid opent het geheel, een woordenlijst voor
niet-gestudeerden met mededeelingen van historischen en oudheidkundigen
aard en een uiteenzetting over de maat sluit dat geheel af, en voor ieder Boek
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vindt men een korte inhoudsopgave, gevolgd door een karakteristiek der
voornaamste in dat boek voorkomende personen. Zoo weet de lezer, aan het
einde gekomen, wat de vertaler denkt van dichter en gedicht, is opmerkzaam
geworden op menigen fijnen trek van motiveering en uitwerking en voelt
zich dankbaar, dat hij hem heeft willen inwijden in zijn liefde en vriendschap,
zijn eerbied en bewondering, ook in zijn afschuw en minachting, voor de
schepselen, goden en menschen, van den grooten Homerus.
Dat die dankbaarheid niet altijd instemming insluit, spreekt, hoop ik,
van zelf. Ik voor mij twijfel tenminste, of Timmermans oordeel niet somtijds
harder is dan dat van Homerus zelf. Is Paris voor Homerus inderdaad slechts
een ijdeltuit en een pocher, die niets heeft dan zijn ijdelheid en zijn wellust?
Is dit erotisch temperament niet werkelijk bij tijden tot iets groots in staat in
de plotseling gerezen opwellingen van een hart, dat zich zelf niet begrijpt?
Heeft hij niet iets in zich van den lyricus, snel ontvlamd en even snel gedoofd?
„Aoctv,Ove, oU xiv Tic TOL dcAp, Oc &wag. Ltioc eil,
„f6pyov «.74.LlaaeLe ticirilq, inet CfcXxt1/6c &am •
„d0aOc Fex6v [..te0Lei.c

TC

;tat oUx 06Aecc • (Z 521-23)

Ziehier over Paris het oordeel van Hektor, die — man van ijzeren plichtsbetrachting — geen begrip heeft van de eb en vloed in het gemoed van den
ander. Staat Homerus' kijk op het karakter van den 8occv.6vtoq niet dich ter
bij dit oordeel dan Timmermans opvatting? En Helena? Past zijn moralistische veroordeeling in de lijst van de Ilias? Als Timmerman over haar
spreekt, hooren wij de stem van Euripides, niet die van Homerus, die wil
dat wij zacht zullen oordeelen over haar zonden, enkel en alleen omdat zij
goddelijk schoon is. En Agamemnon? Egoist en tyranniek — volgens Timmerman — klein en benepen in alles, zwak en besluiteloos. Maar hij ziet niet,
althans hij wil het hem niet ten goede rekenen, dat de dagen, die de Ilias ons
beschrijft, een periode zijn van geweldige depressie voor den koning. Dat hij
niet altijd laf en besluiteloos was, spreekt Nestor in het 2e Boek reeds uit :
„'ATpet87), al!) 8' gO' (.14 Tcptv gxcov Canewpeoc f3oukr)v
acpzeu"ApyetoLat. xcrrac xpourepi.q Vap.ivocc" (B 344/5):

nu, na zijn twist met Achilles, waarin hij in drift zijn koninklijk gezag met
gewelddadige middelen heeft doen gelden, kwelt hem zijn kwade geweten.
Reeds met het 2e Boek beseffen wij, dat hij zijn ongelijk inziet. Dat maakt,
dat hij zich onzeker voelt tegenover den Raad van Vorsten en tegenover zijn
leger, dat hij heeft beroofd van zijn krachtigsten steun. En telkens opnieuw
duidt de dichter zijn overprikkeldheid aan. Om het karakter van Agamemnon
uit de Ilias geheel naar waarheid te schetsen, zou men niet slechts psycholoog
moeten zijn maar psychiater. Is zijn roerende bezorgdheid voor Menelaos
alleen de ietwat willekeurige compensatie van zijn wreedheid en voor niets
terugdeinzend egoisme, zooals de vertaler wil? Zeker niet ! Menelaos is de
eenige, op wien Agamemnon in deze dagen van zelfberokkende beproeving
ten voll e vertrouwt, de eenige, die in volmaakt dezelfde verhouding tot hem
staat als te voren. En indien Agamemnon dus de broederliefde kent, waarom
zou hij dan zonder liefde zijn, zooals Timmerman zegt? Mag men twijfelen
aan de echtheid van zijn gevoelens voor Chryseis (A 113), al keurt men ze af ?
Dat recht heeft men niet. Men mag de liefde van Agamemnon voor zijn
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slavin niet verkleinen, zooals men die van Achilles voor Briseis niet tot een
romantische passie moet verheerlijken. De diepste ondergrond der r'inac
— en ook hierin wijk ik van Timmerman of — is niet gewonde liefde maar
gekrenkte trots.
Maar of zij juist zijn of niet, deze opvattingen en karakteristieken van den
vertolker (en er is veel onder wat mij juist voorkomt en schoon, zooals b.v.
de teekening van Hephaestus' „bijna Christelijke vergevensgezindheid", van
de hoogheid van Zeus, van de zeer welberaden welberadenheid van Nestor),
bet is aan de warmte en innigheid zijner overtuigingen, dat zijn vertaling haar
klank en kleur en zijn vers beweging en stuwkracht dankt. Het is een vers,
dat men moet lezen naar het rhythme van het zinsaccent ; de tweesylbige
voeten moet men er niet tot heusche spondeeen gaan rekken — er is hier
ook niets dat ons daartoe dwingt ; men moet er de afronding der Homerische
verzen en versgroepen niet willen terugvinden, en zich niet al te zeer bedroeyen, als men de metrische klimax van een
ak:_tocg, ol'Ai ?Ay, o5-e Ocp cppivocc
o5-ce Tc fipycx of den stormstoot en de knettering van een
tioc clevcae,47)v
int.FeLlAve, xep8oacoppov niet getrouwelijk ziet nagebootst. Want dat deze
nederlandsche hexameters zich zoo vloeiend en gemakkelijk laten lezen,
dat danken zij daaraan, dat zij niet plechtig zijn en gedragen, en dus
geen grieksche versus herolci, maar snel en onvervaard van gang, dactylotrochaeische verzen. En al lezende zal men terloops ook bemerken, dat
Timmerman, al heeft hij niet gebroken met de epitheta, de kunst verstaat
hen eindeloos te varieeren : door verschillende vertalingen van een en denzelfden Homerischen term, door substantiveering van den bijvoegelijken
vorm, en vooral door een, niet steeds overtuigende, maar vaak voortreffelijk
gevonden praediceering, waardoor de oude hieratische term wordt onttooverd
tot nieuw leven, zoodat wij de eeuwig „blankarmige" Hera in voile majesteit
den blanken arm gebiedend zien uitstrekken en de donkere wolken in werkelijkheid het voorhoofd befloersen van Zeus, als ware hij eel] ander geworden
dan de „wolkenbesturende" Zeus van Vosmaer.
W. K.

Leeskringen.
De redactle herinnert de lezers aan de mededeeling over de leeskringen, die zij
in het Septembernummer plaatste ; zij verzoei'd thans lezers van Hermeneus, die
te Amsterdam woonachtig zijn en aan de Grieksche of Latijnsche leeskring
wenschen deel te nemen maar zich nog niet hebben aangemeld, ten spoedigste
schriftelijk van hun wensch blijk te geven bij den secretaris der redactie, Noorder
Amstellaan 103.

HERMENEVS
4' JAARGANG, AFL. 3 - 15 NOVEMBER 1931

Ongeoorloofd citeren
Over letterkundig en wetenschappelik eigendom dacht men in de
Oudheid anders dan wij. Men zag er geen bezwaar in gedachten en
gezegden van anderen over te nemen zonder hun namen te noemen,
uit het hoofd (en daardoor dikwels onnauwkeurig) te citeren en, wat
wij geheel ontoelaatbaar achten, een uitspraak van een kollega enigszins te wijzigen om zijn woorden te kunnen gebruiken als argument
in een betoog.
Hier volgen een paar voorbeelden van dit meermalen opgemerkte
gebruik, of liever misbruik. Epictetus zegt tot iemand die er zich
ove- ergert dat men (volgens hem ten onrechte) medelij den met hem
heeft : „is die gevoeligheid van u, die mistroostigheid, niet een bewij s dat gij wel degelik medelijden verdient?" En dan gaat hij voort :
„Hebt gij nooit gehoord wat Antisthenes zegt : „pcc6c,Xtx6v, c
Iii5pe TCpdC7TEGV 1,1,6 ei5, xcoa7.4 8'Coto6eLv." (Diatribae IV. 6, 19 vlg.).
Deze woorden worden in alle mij bekende vertalingen ongeveer als
volgt weergegeven : „'t Is het lot van een koning om goed te handelen en een slechte naam te hebben." Stellig geeft dit de bedoeling
weer van Antisthenes, van wie Diogenes Laertius (VI, 3) vertelt dat,
toen Plato kwaad van hem had gesproken, hij de hierboven vermeldewoorden, (behoudens een wij ziging door Epictetus aangebracht)
ten antwoord gaf, n.l. : 13ocaac.x6v, gcm, xccX(.74 noLoi3v-mc xcotik cbto6eLv.
Maar die wijziging (ik laat de vocativus ter zijde) maakt de
naar 't schijnt algemeen aangenomen vertaling der plaats bij Epictetus onjuist. Immers e5 Tcpo'cl cav betekent altijd, of zo goed als
altijd „welvarend zijn", „het goed maken", niet „goed handelen" ;
het laatste wordt, gelijk in het citaat van Diogenes Laertius, uitgedrukt door et'3 TcoLelv, en ook wel door xocAik of OpOik (maar
niet eii) Tcpcfc-r-recay. Van nog meer gewicht dan dit taalkundig bezwaar
tegen de gangbare vertaling is de omstandigheid dat van „goed
handelen" op deze plaats bij Epictetus geen sprake is. Zijn interlocutor kan het niet velen dat men medelijden met hem heeft omdat
hij blootgesteld is aan armoede, gemis van bestuursposten, aan
ziekte en sterfgevallen, en niet over 't geen eventueel medelijden
-
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zou verdienen, over fouten door hem begaan. Hij is ontstemd over
dat misplaatste medelijden en vindt zich zelf blijkbaar heel geed-af.
Dit is Epictetus niet met hem eens; hij haalt de uitspraak van Antisthenes aan en laat daar onmiddellik op volgen : „mijn hoofd is
gezond en iedereen gelooft dat ik hoofdpijn heb. Wat deert mij dat?
Ik ben koortsvrij en men betuigt mij deelneming over mijn koorts
enz. Ik lach in mijn vuistje over die deelnemers en laat ze praten,
doe ook zo" (IV, 6, 21-24) .
Wat is dus het geval? Epictetus heeft eenvoudig de woorden.van
Antisthenes zo veranderd dat zij kunnen slaan op de voorbeelden
die hij laat volgen : onverdiend beklag over lichamelik lijden. Men
kan ook zeggen dat hij de tekst heeft gewijzigd om een woordspeling
mogelik te maken. 1
Het onnauwkeurig citaat van Antisthenes komt, in dezelfde vorm,
ook voor bij Marcus Aurelius (VII, 36) en ook daar vertaalt men
ei5 7cpc'crretv door „goed handelen" : de jongste uitgever, Trannoy
(Parijs, Societe „Les belles Lettres") geeft de woorden aldus weer :
„C'est chose royale d'etre paye des bienfaits en calomnies". Die ver-taling geeft waarschijnlik wel goed weer wat Antisthenes bedoelde
en wat Keizer Marcus Aurelius in die woorden zag, maar zij wijkt
af van het gewone taalgebruik. Men weet dat Marcus Aurelius
Epictetus zeer vereerde; hier blijkt dat hij een door deze misvormd
citaat onveranderd overnam.
Het is merkwaardig dat in een dialoog, die op naam van Plato staat,
op dezelfde wijze gespeeld wordt met de uitdrukkingen xaMic
grcpc'crretev en ei; Trpc'crcer.v (Alcib. I, p. 116 B.). 2 Daar leest men de volgende vragen van Sokrates : degeen die xo0■6; 7cpcfc-r-c-eL is die niet
tevens iemand die e6 rcpckr-cet. ? En verder : zijn oi, si; np&-rrov-rec
niet eMocip.ovec ? Zijn ze dat niet door goede dingen te bezitten?
En bezitten zij die niet door het ei.) xoci, xocAeLc np«.-rrer.v ? Is dus
niet het ell; np&I-rav iets goeds? En is eimpayioc niet iets schoons?
Als die vragen bevestigend zijn beantwoord, komt de gevolgtrek1 Men kan die woordspeling in 't Hollands enigszins aannemelik maken
door te vertalen : „'t Behoort bij het Koningschap dat wie 't goed maakt toch
de naam heeft dat niet te doen", maar het blijft gewrongen.
2 Op deze plaats maakte Dr. J . Berlage mij attent. Hij verwijst mij ook
naar Xenophon Memor. III, io, 15. , waar Sokrates 65 rcpcivcew geheel in de zin
van eiS TCOLETV gebruikt, nadat hij op de vraag wat de beste werkzaamheid
is, geantwoord heeft cLnpocUcc. Maar de vrager heeft intussen aan ei5 =Lev.
gedacht.
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king: „volgens die redenering is dus wat schoon is ook goed." —
Mij dunkt dat dit gehele betoog berust op het identiek stellen van
eiS en xcaik wanneer zij verbonden zijn met npdcrTet.v, hetgeen zeker
niet gerechtvaardigd is. Een tweede voorbeeld van een naar onze
begrippen ongewenste woordspeling levert Epictetus in hetzelfde
boek der Diatribae (IV, 5, 16). Wij lezen dat men de mensen moet
kennen naar het stempel van hun geest, zoals wij munten beoordelen naar hun stempel. „Wiens muntstempel draagt die sestertius?
Van Trajanus? Goed, geeft hier. Van Nero? Weg er mee, hij deugt
niet, hij is slecht." Maar de munten onder Nero geslagen waren niet
slecht ; de zilveren stukken die ons bewaard zijn bewijzen dat, en
Cassius Dio (LXV, 6, 1) vermeldt dan ook dat Vitellius de munten
van Nero, Galba en Otho behield. De muntverzwakking die men
aan Nero verweten heeft kan alleen op 't bronzen geld slaan, dat
wellicht opgesmolten is na zijn dood, gelijk men dat ook met TO
v6p,tati.cc TO xcaxoi5v van Caligula deed (Cassius Dio, LX, 22, 3).
Epictetus moet geweten hebben dat een sertertius van Nero goed
was, en zijn toehoorders wisten dat evenzeer. Hoe kon hij dan die
onjuiste vergelijking wagen? Omdat hij het woord zapax-rhp en in
de oudere betekenis, muntstempel, en in de afgeleide (over in ons
karakter) kon gebruiken, zonder blijkbaar te vrezen dat men zulk
een dooreenhalen der beide betekenissen zou wraken. Men was op
dat punt minder nauwnemend dan wij.
W assenaar.
D. C. HESSELING.

Upton heeft in een uitvoerige noot een andere verklaring gegeven, die
overgenomen is in de uitgaven van Schweighauser en van Korais. Hij neemt
onze plaats aan als een bewijs dat onder Trajanus de munten van Nero niet
geldig waren, en meent dat zulks 't geval was omdat de Senaat Nero tot een
„vijand van de staat" had verklaard (Suetonius, Nero c. 49). Maar wat Upton
als bewijs noemt, moet juist bewezen worden, daar de munten zelf, gelijk
Upton uitdrukkelik erkent, door hun gehalte er tegen strijden en, volgens
Cassius Dio, Vitellius de munten van Nero, Galba en Otho behield. Zou men
dan dertig jaar later ten gevolge van dat raadsbesluit een deugdelik zilveren
muntstuk geweigerd hebben?
Later heeft een geleerde (K. Hartmann in Neue Jahrb. I. d. kl. Altertum
XV, i9o5, blz. 266) beweerd dat Trajanus de „slechte" munt van Nero introk (Cassius Dio LXVIII, 15, 3) en dat Epictetus hierop doelde. Maar
bij Cassius Dio staat heel iets anders, n.l. „Trajanus liet alle munten die afgesleten waren opsmelten" (T6 TE V6ILLOWC 7CTIV T6 gET7p,.ov cruvextLvevae).
Daarmee vervalt het gehele betoog.
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Ter voorbereiding van de Grieksche reis
III

Boeken over Griekenland.
Velen van de lezers van Hermeneus zullen ongetwijfeld deelnemen
aan de tocht naar Griekenland in het komende voorjaar, en wellicht
zijn er onder hen, die, behalve een voorbereiding van de reis uit
klassiek-archaeologies oogpunt, ook zulk een voorbereiding, wat
Nieuw-Griekenland aangaat, op prijs stellen. In elk geval is dat de
moeite waard. Naar een mooi land met een interessante bevolking
te gaan, en dan alleen aandacht te hebben voor het verleden, hoe
groots en eerbiedwekkend dat ook is, dat zou een onrecht zijn tegenover het land, welks gast men is.
Nu is het natuurlik uiterst moeilik, in een kort bestek, een dergelike inleiding te geven, en het lijkt mij dan ook beter te wijzen op
een aantal boeken, in de laatste jaren verschenen, van geleerden en
dichters die Hellas bezochten en hun indrukken te boek stelden. Ik
bepaal mij dan deze keer, wat de reisbeschrijvingen betreft, tot die
van recenten datum, om in een volgend artiekel dan nog enkele
oudere getuigenissen te bespreken.
Over Griekenland zelf is in de 19e en We eeuw veel geschreven :
ik bepaal mij nu tot een keuze uit de jongste literatuur, daar er in
het land in de laatste 20 jaar zoveel veranderd is, dat oudere werken
niet in de eerste plaats voor deze beschouwing in aanmerking komen :
over het allerbelangrijkste van vroeger, hoop ik in mijn tweede artiekel nog een en ander mee te deelen.
Het feit dat in Griekenland sinds 1912 enorm veel veranderd is,
doet ieder wel begrijpen dat de Baedeker van 1908 en de Guide bleu
van 1911 beide sterk verouderd zijn, hoe voortreffelik ze in hun
tijd ook geweest zijn. Trouwens veel gedeelten over opgravingen
etc., blijven goed ; maar al wat modern Griekenland betreft is bij
de ontwikkeling van de situatie ver ten achter. Het vertegenwoordigt de periode voor de Balkanoorlogen. De Guide bleu van Fougeres was zeer goed en heeft ook nu na 20 jaar nog zeker zijn belang ; zolang de nieuwe editie, waaraan Bequignon sinds enkele
j aren werkt, niet verschenen is, is die voor elke bezoeker van Griekenland nog onontbeerlik. Wel verscheen intussen een Griekse
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reisgids CEAeuespoo3cixy) TAAAE - `08-iyOq TocEL8c.6Tou), welks laatste
editie van 1930 is, dus volkomen up to date, maar voor de
meeste reizigers zal de taal wel een bezwaar zijn (hoewel die tamelik
Atties getint is !), en bovendien mist deze gids de overzichtelikheid
van Baedeker en Guide bleu, en beperkt hij zich voornamelik tot
plaats- en land-beschrijving, zonder de zo nuttige praktiese wenken,
die de Franse en Duitse gidsen bevatten.
Van de werken, die in de laatste jaren over Griekenland gepubliceerd zijn, is er eigenlik geen dat de vele interessante problemen die
zich aan een vreemdeling voordoen, afdoende en duidelik behandelt. De taalkwestie wordt meestal vlug afgedaan, blijkbaar doordat de meeste schrijvers er maar een globaal idee van hebben. Evenzo gaat het met een ander gewichtig probleem, dat der vluchtelingen, de kolonisatie van Macedonie, een geweldig stuk werk van
het laatste decennium. Wie daarover uitsluitsel wenst, zal die in
spesiale monographien over die onderwerpen moeten zoeken.
In 't algemeen kan tnen zeggen dat de West-Europeaan in Griekenland aan veel voorbijgaat, zonder het te begrijpen, althans bij
een kort bezoek. Dat leidt bij velen tot een veroordelen en ook een
bespotten van al wat hen als vreemd trof, en heeft vele zonderlinge
ideen over Nieuw-Griekenland in West-Europa doen ontstaan. Men
leze elk werk over Hellas met kritiek, en men hoede zich zelf voor
een te vlug en vluchtig oordeel.
Om met een Nederlands boek te beginnen : de Vlaamse dichter
Marnix Gijsen maakte in 1929 een reis naar Griekenland, en publiceerde in 193o het werkje „Odusseus achterna" (bij van Dishoeck).
Tegen een mogelik verwijt van oppervlakkigheid of onvolledigheid
wapent hij zich door als ondertitel te geven „reisnota's uit Griekenland". Want wat oppervlakkig is dit boekje zeker wel. Het laat zich
vlot lezen, het handelt over ongeveer alle plaatsen die bij een reis
van enkele weken in Griekenland bezocht plegen te worden (daarom
ook noem ik het u), maar het gaat niet heel diep. We moeten het,
zegt Gijsen zelf, „in simplicitate cordis" lezen. Hij heeft, behalve de
oudheden, ook wel wat van het levende Griekenland waargenomen,
en maakt daarover soms geestige opmerkingen, met iets te veel
aplomb. Zijn enthousiasme klinkt hier en daar wat hol en z'n enkele
woorden Nieuw-Grieks zijn niet zonder fouten, maar over het geheel maakt het een frisse en levendige indruk en geeft het een goed
idee van wat een Griekse reis anno 1929 is. Zijn opmerkingen over
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modern Athene (pg. 25-29) zijn zeer goed, en de opgenomen foto's
zijn bijna alle mooi, al halen ze niet bij die in het prachtige plaatwerk
Griechenland met foto's van Hanns Holdt en inleiding van Hugo von
Hofmannsthal (Verlag Ernst Wasmuth-Berlin) — Hofmannsthal's
inleiding is hooggestemd en zeer mooi van taal. Hij zegt : „die Reise
nach Griechenland ist von alien Reisen, die wir unternehmen, die
geistigste" . . ., en spreekt verder over het unieke landschap : „Der
erste Eindruck dieser Landschaft ist ein strenger. Sie lehnt alle
Traumereien ab, auch die historischen . . ." en over het Griekse
licht, „dessengleichen das Auge nie zuvor erblickt hat and in dem
es sich beseligt, als erwache es heute erst zum Sinn des Sehens . . ."
en zo verder in treffende beschouwing over dit licht, zonder hetwelk
we de oudheid niet kennen kunnen — Homerus wordt in dat licht
begrijpeliker, en de sagen beter verklaarbaar — Griekenland, het
Griekse landschap „kann den ersten Blick enttauschen, aber nur den
ersten" zegt hij treffend juist. Deze hele inleiding is als een prozahymne aan het Griekse landschap.
De foto's zelf (176 pg.) zijn alle zonderuitzonderingprachtig ; naast
opnamen van de Akropolis ook vele van het landschap in verschillende provincies, van Byzantijnse kerken, van kloosters enz.
De teleurstelling, die niet langer dan voor de eerste blik kan gelden, wordt ook door Duhamel (Geographie cordiale de l'Europe,
Mercure de France 1931) afgewezen : . . . c'est d'abord de l'etonnement que l'Occidental eprouve en touchant le sol illustre. Je dis
bien etonnement, et non pas deception. Griekenland is van een
andere schoonheid dan we verwachten, het is niet meer het Westen,
en nog niet het Oosten, zegt Duhamel, het Griekse yolk heeft voor
de Orient „une connaissance interne, immediate" en voor de Westerse kultuur een zeer levendige smaak — Duhamel ziet daarom de
Grieken in de toekomst als intermediair tussen Oost en West. Hij
heeft meer van die fijne opmerkingen : tij dens zijn kort verblijf heeft
hij veel van land en yolk begrepen ; hij geeft maar „images de la
Gi ece", geen volledige reisbeschrijving. Zijn inzet, een mijmering op
de Akropolis, gestoord door vliegtuigen in de blauwe Attiese lucht,
en door eigen gedachten aan heel andere dingen, is buitengewoon
suggestief ; zijn tocht naar Delphi is wat te warm geweest, z'n stemming is nors, en de weg slecht. Resultaat : Delphes me fait horreur !
— Dat is te betreuren voor die zeldzaam imponerende plek, een van
de schoonste van Griekenl and , waar oudere landgenoten van Du-
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hamel van zeiden : „le site de Delphes a le mystere, la grandeur et
l'effroi du divin" of „la solitude tragique et sonore". Maar zijn beschrijving van de boottocht is weer heel goed, en kostelik het verhaal van de voerman uit Pireiis die nooit in Athene was geweest
(VIII). Duhamel spot af en toe licht met de geleerden, maar „malgre
leurs erreurs, j'aime et j'admire les savants". Hoofdstuk X over de
vluchtelingen is goed geschreven, in XI weet hij in twee bladzijden
een treffend bewijs van Griek3 patriotisme te geven ; de beschrijving van zijn ontmoeting met Theseus (XV) is geestig. Terloops ook
scherpe opmerkingen over allerlei wat hem in gedachte komt. Het
geheel, 8o blz. van het bovengenoemde boek, is een van de aardigste
schetsen 'ov er Griekenland die ik ken (Geographie cordiale bevat
verder de Suite Hollandaise en Chant du Nord — over Finland.)
Degelijker, geleerder dan Duhamel is Edouard Herriot in Sous
Paivier (Hachette 193o). Ook zijn reis vond in 1929 plaats. Herriot's
boek is geheel anders dan dat van Duhamel ; Herriot is de lettre die
in ieder hoofdstuk, op iedere plaats in Griekenland, in z'n beschrijving laat zien dat hij de klassieken kent. Zijn hoofdstukken over
Delphi, Eleusis, Athene, Delos, Corinthe, worden haast essays over
_die steden ; het moderne leven staat bij hem meer op de achtergrond ; het werk is kompakter dan dat van Duhamel, leest veel minder vlot, maar het bevat een schat aan suggesties en mooie beschrijvingen (b.v. het gedeelte over Delphi, spesiaal zijn opmerkingen
over de „Wagenmenner") —.
Een boek dat integendeel aan het moderne geheel de voorrang
geeft, is Guttmann's Tage in Hellas (Frankf. Societats-Druckerei,
1924). Het is on-archaeologies, maar zeer fris geschreven. Het vonnis
van een Duits criticus „ein ganz nettes Buch, aber unnotig und
ungenau" lijkt me in hoge mate onjuist. Guttmann reist langzaam,
en ziet veel; hij vertelt allerlei typiese biezonderheden die hem
opvielen en toont voor de moderne Grieken en hun land veel begrip.
Het vluchtelingenprobleem, de taalkwestie, Macedonie worden
besproken, over het volkskarakter opmerkingen gemaakt, soms
wat eenzijdig en te veel bevooroordeeld West-Europees, maar over
't geheel zeer lezenswaard. Als slot geeft hij in een aanhangsel van
35 bladzijden een overzicht van io jaar Nieuw-Griekse Geschiedenis
(tot 1924.) dat goed is. De andere schrijvers, wier boeken ik noemde,
zeggen daarover zo goed als niets. Voor wie over Nieuw-Griekenland
weinig of niets weet is zijn boek een uitstekende inleiding.
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Ten slotte wil ik nog wijzen op een aardig boekje over Athene spesiaal, n.l. Octave Merlier — Athenes moderne. (In de serie Le Monde
hellenique, waarin ook verschenen A. Jarde — Athenes ancienne, P.
Roussel Delos, e. d. over Delphi, Eleusis enz. , handige kleine boekj es
die in 4o a 6o biz. een goed overzicht van het betreffende onderwerp
geven). Merlier, die Athene door een verblijf van jaren zeer goed
kent, en bovendien een uitstekend kenner van het Nieuw-Grieks is,
geeft in dit werkje (56 p.) een overzicht van de geschiedenis van
Athene sinds 18o6: de Amerikaanse groei van de stad, vooral in
't midden van de 19e eeuw, en na 1920. Dan bespreekt hij de „impressions Atheniennes" van een aantal bezoekers sinds 1834 en
geeft tenslotte in hoofdstuk IV enige beschouwingen over het Athene
van nu. Dat is het beste hoofdstuk : Merlier weet op de voorgrond
te stellen wat het typies-eigene is van het nieuwe Athene, dat door
de meeste reizigers nog al bespot of geminacht wordt. Een aantal
aardige foto's verlevendigen de tekst : de prachtige ligging van de
stad komt goed uit, vooral op de luchtfoto's.
Een nieuw, zeer mooi plaatwerk, alleen over de Acropolis, is :
Die Akropolis. Aufgenommen von Walter Hege, beschrieben von Gerhart Rodenwaldt (Deutscher Kunstverlag, Berlin 193o). Het bevat
ruim honderd prachtige platen en een inleidende tekst met kleinere
afbeeldingen.
Alkmaar.
G. H. BLANKEN.

Opgravingen in Griekenland
II.
De taak van den archaeoloog tijdens een opgraving munt uit door
veelzijdigheid. Allereerst heeft hij toezicht te houden over de gravende arbeiders, hierin bijgestaan door een min of meer competenten
ploegbaas. Tegenwoordig varieert het aantal werklieden op een normale opgraving ongeveer tusschen de 20 en 8o man. Voor den oorlog ging het grootscheepscher toe en werkte men in den regel met een
200 werklui, wat de taak van supervisie aanmerkelijk moet hebben
verzwaard ; maar op menig detail moet men toentertijd niet zoo
diep zijn ingegaan. Deze arbeiders graven laag op laag een afgebakend stuk of ; weer anderen brengen de losse aarde weg in mand-
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jes

of op bakken, en dan verder in kruiwagens ot kipkarretjes, al
naar de terreinsgesteldheid. Intusschen worden de vondsten zorgvuldig door de archaeologen behandeld. Van de steenen en muren,
die voorloopig ter plaatse blijven, worden teekeningen en platte
gronden gemaakt. Van kieine vondsten : bronsjes, terracotta's en
vaas-scherven, noteert men nauwkeurig de vindplaats, waarna zij
in manden gebracht worden naar de werkplaats bij de opgraving.
Hier worden zij dan na een voorloopige reiniging gecatalogiseerd
en beschreven in het opgravingsboek. Bij dit fragmenten sorteeren
staat men soms plots voor verrassingen, want niet zelden worden
er stukken bij gevonden, die aanpassen bij fragmenten van een vorig
jaar. Groote beelden en reliefs behandelt men natuurlijk op dezelfde
manier, maar deze komen betrekkelijk slechts zelden voor, terwijl
de kleine vondsten een nimmer uitdrogende, dagelijksche stroom
vormen. Behalve dit alles neemt d e archaeoloog telkens photographieen van de opgraving in zijn opeenvolgende stadia : uit verschillende hoeken bezien, algemeene overzichten en details. Een onontbeerlijke aanvulling van teekeningen en beschrijvingen met het oog
op de latere publicatie.
Een van de gewichtigste zijden van een opgraving is, dat gebouwen, sculptuur en kleine vondsten elkaar wederzijds kunnen dateeren door de diepte van hun ligging. En zoo is dan een hoofdvereischte, om de verschillende strata, de horizontale aardlagen uit elkaar te houden. Zulke lagen vertegenwoordigen overigens natuurElk ook weer geen keurig in perioden afgebakende verdiepingen.
Bijv. kan alles door de war geraakt zijn op glooiend terrein door van
de bergen neergestorte regens en beken. En dan nog, zelfs al zijn
deze lagen intact boven elkaar bewaard, dan geven zij toch nog
maar telkens den beganen grond, waarop niet alleen dingen zoek
raakten en scherven bleven liggen van de periode zelf, maar eveneens van de tij den ervOOr. Evenals in onze huizen niet alleen meubels
staan, die pas gemaakt zijn, maar ook oude van vorige perioden.
In sommige gevallen kan een opgraving een buitengewoon scherpe
afbakening van tijd mogelijk maken. Een voorbeeld is het Heraeon
op Delos, het tempeltje, dat tegen den voet van den Cynthus ligt,
vlak bij de heiligdommen der vreemde goden. Bij de opgraving ontdekte men daar onder de mozaiek-vloer van kiezels een ander gebouwtje, een vroeger, kleiner tempeltje. De buitenmuren stonden
nog voor een gedeelte overeind, en daarbinnen was de geheele ruim-
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te volgepakt met allerhande wijgeschenken : vazen, terracotta maskers en beeldj es. Dit gedeelte van den tempel-inventaris had men
daar voor goed opgeborgen, toen de nieuwe tempel gebouwd werd;
zulke wijgeschenken weg te gooien ging niet aan. En het belang voor
ons is nu, dat deze voorwerpen ons in staat stellen, den juisten tijd
te bepalen, waarna de tweede tempel er bovenop moet zijn gezet.
Een door de geschiedenis scherp gedateerde opgraving bezitten
wij in de zoogenaamde „Perserschutt" op de Akropolis van Athene,
het pain, dat na de verwoesting van de burcht door de Perzen in
480 v. Chr. gebruikt werd, om het plateau op te hoogen. Nu heeft
men dit opgegraven tot op de kale rots, waarbij een ongeevenaarde
verzameling archasche beelden, gevelfiguren en vaasfragmenten
te voorschijn kwam, die wij dus kunnen dateeren op voor 48o v.
Chr. 1 Een van de ontdekkingen hierbij is geweest. dat de roodfigurige vazen, — d. i. die met uitgespaarde figuren — dus blijkbaar
al voor 48c gemaakt werden.
De resultaten van de opgravingen bevestigen wat wij weten van
de geschiedenis, of vullen ooze kennis daarvan aan. Zoo zien wij
bijv., hoe de Propylaeen op de Akropolis van Athene nooit voltooid
zijn door den nood der tijden tijdens den Peloponnesischen oorlog.
Een andere keer weer wordt een onverwacht licht geworpen op productie en export van een stad of land in een of andere periode. Om
een recent voorbeeld te noemen : in de opgraving van de laatste
twee jaren te Perachora, een archaisch heiligdom van Hera, dat op
een schiereiland in de golf van Corinthe tegenover het antieke Corinthe ligt, vond men honderde Egyptische scarabeeen. Zoo iets
verbindt dan bovendien de kunstgeschiedenis van de betrokken
landen steeds nauwer.
Trouwens, niet alleen de economische geschiedenis wordt ons
duidelijker, maar vooral ook het gewone, huiselijke leven der Grieken. Hun dagelijksche gebruiksvoorwerpen wijdden zij in de heiligdommen, gaven zij hun dooden mee in het graf. Door hun op warmer gebeitelde, in de tempels bewaarde oorkonden weten wij van
verdragen tusschen steden, die de geschiedenis niet vermeldde ; van
overeenkomsten tusschen particulieren, over huishuur, e. d.
De mythologie is bij de opgravingen gebaat, want wij zien mythen
afgebeeld, waarvan ons elke overlevering ontbrak. Wij kennen bijv.
1 Deze sculptuur is ondergebracht in het museum op de Akropolis. terwiji
de vazen zich bevinden in het Nationaal Museum te Athene.
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de mythe van Apollo en Herakles' strijd om de hinde alleen door
een gevelgroep en voorstellingen op vazen.
Maar natuurlijk komen de opgravingen vOor alles aan de kunstgeschiedenis ten goede. Heele perioden waren ons anders onbekend
gebleven, en dat juist de belangrijkste. Als wij geen opgravingen
hadden, zouden onze musea overwegend gevuld zijn met Romeinsche copieen van Hellenistische beeldhouwwerken, zooals die door
de kunstlievende Romeinen in Italie waren verzameld en daar in
de Renaissance in eere zijn gehouden. En daarentegen zou dan een
groep belangrijke origineelen uit de 5e eeuw v. Chr., de gevelbeelden
en metopen-reliefs van den grooten Zeustempel te Olympia, voor ons
verborgen zijn gebleven. Overigens zijn deze beelden weer door een
verrassend toeval zoo intact bewaard; in den Byzantijnschen tijd
maakte men van het terrein van Olympia een verschanste vesting,
en als vulling van dien versterkingsmuur zijn toen al de beelden van
den tempel gebruikt.
Ik sprak nu al eenige malen over Olympia. Dit is een van die opgravingen, die in zich de twee waarden vereenigen : archaeologisch
is hij van het hoogste gewicht, maar daarenboven doet hij ons in
zijn uiterlijk in hooge mate de schoonheid van Hellas beseffen. Dit
heeft bijv. Delphi ook zeer sterk. Uit den aard der zaak zullen altijd
de meer intact bewaarde gebouwen het diepst tot ons spreken, het
theater van Epidauros, het Parthenon van Athene, de tempel van
Aphaia op Aegina. Voor de archaeologie kan daarentegen een opgraving, die geen indruk maakt, omdat hij oogenschijnlijk uit een
onbeduidend restje steenen bestaat, van minstens evenveel belang
zijn, omdat hij de missende schakel vormt tusschen twee groepen,
of nieuwe problemen doet oprijzen. Bovendien kan het belangrijkste
deel der vondsten niet ter plaatse zijn gebleven, maar in het museum
zijn ondergebracht. Ook geeft de eene periode dankbaarder overblijfselen, dan de andere; praehistorische huizen zien er bijv. al heel
weinig aantrekkelijk uit. Wat wij dan zien is een eentonig, onaesthetisch complex van onregelmatige muren, met hier en daar een
leemen haard, of een groot vat van grof aardewerk in een hoek.
Men vindt zulk een praehistorische nederzetting in Tiryns, vlak
naast de burcht.
Op Creta gaf de praehistorische tij d onsgrootepaleizen met zalen en
pleinen en mime trappenhuizen. Allereerst het paleis van Knossos, opgegraven door Sir Arthur Evans, en nu voorheelegedeeltenweer door
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hem opgebouwd. Men moet dus niet verbaasd zijn, wanneer men
daar plotseling staat temidden van in cement opgetrokken zuilengangen en trappenhuizen, met fel-bonte fresco-decoratie. Dit alles
is moderne reconstructie. De critiek op deze vermetele methode
roert zich aan alle kanten : cement is onaesthetisch materiaal, en
critiseeren is gemakkelijk. Menigeen zal dan ook meer genieten in
het ongerestaureerde Phaistos. Bij deze paleizen nog meer dan elders dringt zich overigens het probleem op, hoe men dan eigenlijk
de broze resten van die op stucco aangebrachte muurschilderingen
conserveeren moet : en Knossos geeft dan wet een oplossing, al is
het een erg radicale.
Het wetenschappelijk belang en de uiterlijke aesthetische indruk
van een opgraving zijn dus verre van identiek. Ik heb hier vooral
op den wetenschappelijken kant den nadruk gelegd : de aesthetische
kant behoeft geen uitleg. Een Grieksche tempel in het Grieksche
landschap spreekt voor zichzelf. Zooals de Aphaia-tempel op Aegina
daar ligt tusschen de dennen, en daarachter de verre, blauwe zee;
of zooals de witte tempel van Sunium hoog over zee voor op de rotsen
staat, triomphantelijk op de voorsteven van Attica. Maar dan toch
moeten wij blijven bedenken, dat het den Hellenen niet te doen was,
om romantisch mooie plekjes of een imposante omgeving uit te
kiezen voor hun tempels. Waar een al eeuwenoude cultus de plaats
geheiligd had, omdat een god er woonde of was geboren, waar dus
sinds onheugelijke tijden geofferd werd, — op de hoogten, of aan
een godgevallige, stroomende rivier, — daar bouwden zij hun godshuizen.
C. H. EMILIE HASPELS.

Athene.

Litteratuur over opgravingen (de groote publicaties, zooals daar zijn
Olympia, Fouilles de Delphes, Exploration de Delos, vinden in dit lijstje geen

plaats) :
Algemeen: Friedr. Koepp, Archdologie, I—IV. Sammlung Goschen, Berlin
and Leipzig, 1 91 I I 92 o .
A. Michaelis, Die archdologischen Entdeckungen des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1906.
Opgravingen door Duitschers ondernomen :
Gerh. Rodenwaldt, Neue Deutsche Ausgrabungen, Munster; 193o.
Friedr. van Oppeln-Bronikowski, Archdologische Entdeckungen im swanzigsten f ahrhundert, Berlin, 1931.
Speciaal voor de techniek van het opgraven (handelt echter alleen over
Egypte) :
—
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W. M. Flinders Petrie, Methods and aims in archaeology, London, 1904.
Jane E. Harrison 8z M. de G. Verrall, Mythology and Monuments of ancient
Athens, London, 189o.
Jane E. Harrison, Primitive Athens, Cambridge, 1906.
M. Schede, Die Burg von Athen, Berlin, 1922.
E. Norman Gardiner, 0/ympia, its history and remains, Oxford, 1925.
E. Bourguet, Les ruines de Delphes, Paris, 1914.
Fred. Poulsen, Delphi, London, 192o.
G. Glotz, La civilisation egeenne, Paris, 1923.
C. H. & H. Hawes, Crete, the forerunner of Greece. London & NewYork, 19o9.
Ronald M. Burrows, The discoveries in Crete, London, p9o7.
Angelo Mosso, The palaces of Crete and their builders, London, 19o7.
Veel korte schetsen vindt men verspreid in het groote plaatwerk:
Wonders of the Past, ed. by J.A. Hammerton, (in Nederlandsche bewerking :
Wonderen van het Verleden).

Zeer aan te bevelen zijn de kleine boekjes uit de Collection : le Monde
Hellenique, ed. Bude :
E. Bourguet, Delphes, Geillustr. door Fred. Boissonnas.
P. Roussel, Delos. Geillustr. door Fred. Boissonnas.
(Deze zijn in beperkt aantal te krijgen in de musea van Delphi en Delos.)

Wandrers Nachtlied
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung fullest,
Ach, ich bin des Treibens miide!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Siiszer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust.
J. W. v. GOETHE.

Viator noctivagus
Caelitus delapsa diis relictis,
Quae gravem luctum excutis et dolorem —
Perditum ter reddere ter beatum
Saepe valebas —
Me viae lassum piget et laboris,
Nil dolorem inter mihi gaudiumque,
Alma pax, in pectora iam revertens
Otia redde
J. v. I J.
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Sic vos non vobis
In zijn „Marion de l'Orme", en wel in het bekende toneel met de
komedianten, laat Victor Hugo le Taillebras o. a. de volgende verzen declameren uit de Bradamante van Corneille's voorganger Garvier :
„Ainsi pour vous, oiseaux, au bois vous ne nichez ;
Ainsi, mouches, pour vous aux champs vous ne ruchez ;
Ainsi pour vous, moutons, vous ne portez la laine;
Ainsi pour vous, taureaux, vous n'ecorchez la plaine” !
Bij Gamier komen ze voor in een klacht van een zeker ridder
Roger, die voor zijn redder Leon, de zoon van de griekse keizer
Constantijn, de schone Bradamante, op wie hij zelf verliefd is, in
een ridderduel met het meisje, dat op deze manier een haar waardige meester wil vinden, gewonnen heeft.
Het onderwerp van zijn stuk had Gamier, zoals hij zelf meedeelt,
ontleend aan Ariosto's „Orlando furioso". De aangehaalde verzen
komen daarin niet voor : daarvoor was Gamier to gast gegaan bij
de romeinse dichter, die hem vaker inspireerde, Vergilius, nu echter
niet diens Aeneis als bron gebruikend 1, maar puttend uit de z. g.
Donatus auctus, een uitbreiding van Suetonius-Donatus.
Nadat daar verteid is dat Vergilius volstrekt niet op roem gesteld
was en er zelfs pleizier in had dat anderen met zijn verzen pronkten,
volgt de anekdote, waaruit de franse dramaticus zijn verzen overnam. Eens had Vergilius, zo lezen wij daar, een distichon gemaakt
Zoals b.v. II 2 (eind, ed. 1161):
„Ha que ne suis-ie au temps de ma verte ieunesse.
Quand Mambrin esprouva ma force dompteresse .. .
Que le Geant Almont, de qui la teste grosse,
Et les membres massifs ressembloient un Colosse,
Abatu de ma main a terre tomba mort" (verg. Verg. Aen. VIII 56o)
en IV 3 (begin)
„Il n'a point chancel& ferme comme une tour
Que la mer abayante assaut tout a l'entour" (verg. Verg. Aen. VII 587)
en I I
„Ainsi que gros torrens
Qui tombent en Avril des negeuses montagnes,
Et passent en bruyant a travers les campagnes:
Rompent tout, faucent tout, arrachant les Ormeaux,
Entrainent les Bergers, leurs cases et troupeaux" (verg. Verg. Aen. II
305).
1
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ter ere van zijn beschermer, keizer Augustus, en dit anoniem op
de deur van het paleis gehangen. Toen de vorst, ondanks ingesteld
onderzoek, niet kon ontdekken wie de vervaardiger was, had een
prulpoeet Bathyllus zich voor de dichter uitgegeven en daarvoor
van Augustus een compliment benevens een gratificatie opgestreken.
Nu bedacht Vergilius een aardig middel om de man er in te laten
lopen: hij hing aan dezelfde deur dit begin van een hexameter, viermaal herhaald, op : „Sic vos non vobis . . ."
Hij begreep dat de keizer zou willen dat de verzen aangevuld
werden door Bathyllus, maar noch deze noch iemand anders was
daartoe in staat. Tcen schreef Vergilius eerst weer het distichon op
en daaronder :
„Hos ego versiculos feci, tulit alter honores", gevolgd door :
„Sic vos non vobis nidificatis ayes
Sic vos non vobis vellera fertis oyes
Sic vos non vobis mellificatis apes
Sic vos non vobis fertis aratra boves".
Voor het rijm heeft Garnier de volgorde veranderd; Hugo liet
zich misschien door zijn geheugen leiden, toen hij de verzen van
Garnier omzette en in de mond legde van Charlemagne, empereur
d'Occident, aan wiens hof de geschiedenis speelt.
Dat Rostand op zijn beurt bij het dichten van zijn Cyrano weer
beinvloed is door Hugo's Marion de l'Orme heeft Leon Herrmann
(Neo-Philologus X jaarg. 1925) aangetoond. Deed misschien de
lezing daarvan hem ook naar Garnier grijpen? En heeft Garnier's
Roger en Bradamante mede de stoot gegeven tot Cyrano en Roxane?
Ik waag niet het uit te maken, maar wie denkt hierbij niet aan Cyrano's woorden:
„Ma vie
Ce fut d'etre celui qui souffle"
en
„Pendant qui je restais en bas, dans l'ombre noire,
D'autres montaient cueillir le baiser de la gloire!"
Loopt er een draad, hoe dun dan ook, van de anekdote uit Vergilius' leven over Garnier naar Victor Hugo en van deze weer naar
Rostand? De bevestiging van deze vraag zal geen afbreuk doen aan
Rostands originaliteit, wiens Cyrano staat tot Bradamante, als een
stimulans tot een narcoticum.

Baarn.

J.

MEHLER.

50

Uit Thracieg een nieuws
Talibus ira feri postquam commota tyranni,
nec minor hac metus est, causa stimulatus utraque,
quo fuit accinctus, vagina liberat ensem
arreptamque coma fixis post terga lacertis
vincla pati cogit ; iugulum Philomela parabat
spemque suae mortis viso conceperat ense:
ille indignantem et nomen patris usque vocantem
luetantemque loqui comprensam forcipe linguam
abstulit ense fen). Radix micat ultima linguae,
ipsa iacet terraeque tremens immurmurat atrae,
utque salire solet mutilatae cauda colubrae,
palpitat et moriens dominae vestigia quaerit.
In bovenstaande bewoordingen beschrijft Ovidius (Met. VI
549-561) hoe de Thracische Koning Tereus zijn schoonzuster Philomela belet zijn euveldaden jegens haar ruchtbaar te maken.
De Telegraaf van 12 Oct. jl. meldt het volgende:
Belgrado , II Oct. — Naar de „Politica" uit Srebrnica meldt, heeft de
landbouwer Milosjewitsi aldaar zijn vrouw de tong afgesneden. Hij had
twist met haar gekregen en haar verboden hem tegen te spreken. Daar
zij hem niet gehoorzaamde, bond hij haar op het en/ aan een boom vast,
greep met een tang haar tong en sneed die a/.

E. L. C.

Reis naar Griekenland in 1932
Het aantal vaste deelnemers bedraagt thans ongeveer 150, een
getal, dat op zich zelf voldoende is om de reis te ondernemen. Daar
het reisplan op een grooter aantal was berekend, moet het Comite
thans opnieuw inlichtingen inwinnen. De deelnemers zullen zoo
spoedig mogelijk bericht ontvangen.
Van vele voorloopige deelnemers is bericht ontvangen, dat zij thans
nog geen beslissing kunnen nemen. Daarom is besloten de inschrijving nog open te stellen tot 15 December. Terwijl de inschrijving voor
categorie E geheel volteekend is, zijn er in de hoogste categorieen
nog vele plaatsen beschikbaar. Inschrijvingen voor deze categorieen
zijn zeer gewenscht.
Aanmelding bij den Secretaris van het Comite, Dr. G. van Hoorn,
Ramstraat 5, te Utrecht.

H E RMENE V S
4e JAARGANG, AFL. 4 — 15 DECEMBER 1931

Nederlandsche dichters
III.
DE DICHTEP HEIN BOF,KEN EN DE KLASSIEKE OUDHEID
„Directe aanvoeling met het Helleensche element heeft hij niet,"
meent Boeken, Boutens' vertaling van den Prometheus besprekend 1 : „zijn Ode tot Sappho had het mij bewezen . . . Boutens'
eigenlijke geestes-richting gaat een geheel anderen kant uit .. .
Boutens is geen realist, Aeschylus is dat in de hoogste mate."
Realisten zijn de oude Grieken, en in een anderen zin ook de
oude Romeinen, stellig geweest : de Grieken in hun zinlijkheid,
hun scherpe waarneming, hun aanvaarding van het leven met zijn
noodlot en tragiek, hun kritischen lust, hun nuchter en zuiver
denken ; de Romeinen in hun standvastig plichtsbesef, hun juridische talenten, en hun koopmanschap. Bekijkt men echter de
helleensche plastiek, leest men de oude redenaars, zedemeesters of
rechtsgeleerden, dan verschijnen schema's, typen, ideeen, geen
realiteiten. De realist Euripides was een eenling en vreemde onder
zijn tij dgenooten.
In deze tweeledigheid ligt de kern van Boeken's verhouding tot
de antieken.
Kenmerkend voor hem is de zinlijkheid: de onmiddellijke w aarneming en de aanvaarding der zintuigelijke buitenwereld, en het
rechtstreeksch kontakt daarmee. Hierin en in niets anders ligt voor
hem de schoonheid : schoon leven is vol ontroering leven, „gevoelig
kijken naar al 't zijn", en 's dichters roeping is het uitzingen van
deze ontroering „al naar de maten van de polsen gingen". Er is bij
den scheppenden kunstenaar, die dorst naar „'t leven en den purpren
wijn der schoonheid", geen scheiding tusschen leven en dichten,
tusschen leven en kunst, want kunst is
Schoonheid gebleven van het schoonste leven,
Gave genot in genieten gegeven.
Verweven met dit sensitivisme mijmert in Boeken, zijn tweede
kenmerk, de reflektie : 's levens schoonheid ligt ook „in 't stil denken
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over al de wereld", in het verwonderd en vooral bewonderend
peinzen over ziel en kosmos.
Deze twee trekken: de op het konkrete beluste zinlijkheid, en de
behoefte hieraan niet alleen een schoonen, doch ook een algemeenen,
een wijsgeerig getinten vorm te geven, bepalen Boeken's kontakt
met de Oudheid.
Het konkrete, persoonlijke staat bij hem in het middelpunt :
„Met de erkenning van personen en persoonlijke daden staat of
valt die van alle geweten en verantwoordelijkheid." 2 Elders richt
hij zich tegen Aristoteles' teleologie en de moderne evolutie-leer :
„Noch aan opkomst, noch aan ondergang schijnt van menig kunstenaar de godsgave onderhevig. Volmaakt komt het werk van zijn
jeugd, volmaakt komt het werk van zijn ouderdom voor den dag." 3
Deze eerbied voor het persoonlijke nu wordt vervaagd door een
ietwat zwoele, pantheistische gevoelsmystiek, en dan, aanvankelijk
spontaan, later geforceerd, in een vasten vorm gegoten, die redmiddel van het persoonlijke bedoelt te zijn, doch door het formeel,
schematisch karakter juist dat persoonlijke opheft. Hierdoor vervluchtigt bij Boeken, die de abstrakties wilde wegsmijten, het
persoonlijke in het algemeene, later, als de gloed der jeugd is uitgegloeid, in een wat gedwongen formalisme, en zoo ontstaat bij
hem een kombinatie van konkrete zinlijkheid en typeerend abstraheeren, welke veel gelijkenis vertoont met de geestesgesteldheid van
Grieken en Romeinen, zij het dat deze genetisch een geheel ander
karakter bezit.
Boeken heeft het onpersoonlijk karakter der oude kultuur, dat
daar harmonisch is, evenmin gezien als de tweespalt in zijn eigen
kunst tusschen muzikaal voelen en beeldend vermogen. In deze
tweespalt ligt vermoedelijk de oorzaak van zijn dubbelzinnigheid.
Sterk zinlijk levend in het nu, voelt hij zich, onmisbaar tegenwicht, van nature tot het historische aangetrokken. Dit is hem
drijfveer tot zelfbezinning: „door de geschiedenis vindt de mensch
zich-zelven terug." 4 Speciaal „het lief geluid der Oudheid" lokt
hem, waar de ook voor andere Tachtigers karakteristieke identifikatie van schoonheid met leven weerklank vindt. En nu is het of
hij zich aan de Oudheid vastklampt, om zijn eigen gevoel te kunnen
meester worden. De onmiddellijkheid der antieke kunst boeit hem
zoo sterk, dat hij alleen deze onmiddellijkheid ziet: het formeele,
onpersoonlijke ontgaat hem. Wanneer Del Mouw eens de juiste
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opmerking maakt, dat bij de Hellenen lief de voor de natuur en
persoonlijke psychologie eigenlijk onbekend waren, geraakt hij in
verontwaardiging. 5 Van de oude wijsbegeerte ziet hij allereerst den
artistieken vorm, het abstraheerend vermogen ontgaat hem:
„De Helleensche wijsbegeerte was in haar besten tijd een artistiek
stellen der moeilijkste vraagstukken, op welke de Helleensche
Oudheid zelve nooit is doorgegaan . . . Eerst doordat Plato zijn
ideeen zag als goden en godinnen en zijn waarheden hulde in de
lichte gewaden der mvthologie, spreken zij nog tot ons, zij, wier
stem an dens als het zwirren der vleermuizen ware vergaan in het
geraas der van licht en warmte levenden rondom haar heen." 6
En Aristoteles?
„Het vormen van de door de natuur hem verschafte stof naar de
voorbeelden ontleend aan de door zijn geestes-oog aanschouwde
wereld, dat was de eigenlijke geestes-richting van den Helleen." 7
Boeken vergeet echter, dat deze door het geestes-oog aanschouwde
wereld een abstrakte wereld is. Zelf wel een muzikaal, doch geen
beeldend kunstenaar, wil hij zich dwingen tot een griekschen vorm.
Ten deele hieruit, ten deele nit zijn afhankelijkheid van Kloos is ook
zijn keuze van het sonnet als versvorm te verklaren. Het duidelijkst
en pijnlijkst openbaart zich zijn misvatting der antieken met hun
plastisch en abstraheerend vermogen, en van zijn eigen kunstenaarschap dat in een gevoelsgolf leeft, in het drama „Helena", dat in
1895-1897 in de Nieuwe Gids verscheen.
Later 8 is hij in een beschouwing op zijn eigen dichtwerk teruggekomen : „Hoewel de dichter onmiskenbaar getracht heeft de
vormen van het grieksche treurspel te volgen, toch zal hij, die na
wil gaan onder welken invloed hij slit werk heeft tot stand gebracht,
beter doen door dien invloed te zoeken in het tweede deel van
Goethe's Faust. Boeken's Helena is niet zoozeer eene poging om
een antieke stof in antieke vormen te behandelen. Ook hem is de
onsterfelijke Helena, die van geene tijden is, maar die toch wel in
andere tijden in anderen menschen-mom zich vertoont, verschenen."
Bedoeling en uitkomst, intusschen, zijn twee. Men leest het dichtwerk met verbazing. Soms waant men, een stuntelige vertaling voor
zich te hebben van een antiek drama ; dan weer, een parodie op
zulk een drama. Stijl en beeldspraak zijn gekunsteld; wat bij de
Hellenen spontane visie was, is hier bedachte nabootsing. De personen gelijken wassen poppen, de geheele inkleeding is konventio-
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neel. De goden doen nu eens denken aan spiritistische geestv erschijningen of aan toovenarij, dan weer aan breedsprakigen
buurpraat houdende menschen : zij missen zoowel dramatische
diepte, als olympische hoogheid en realiteit. De seksueele begeerte,
die een grootere rol in het stuk speelt dan de erotiek, is noch natuurlijk en eenvoudig als bij Homeros, noch fel en hartstochtelijk als bij
Euripides, maar wat zoetelijk en wat branderig in eenen, en zonder
moed :
Ledig is 't huffs. Treed binnen, onvervaard en snel.
PARDALIS
Gebruiken we nu de eenzame oogenblikken wel.
:

PANDAROS

:

En wat gebruik waar beter dan ons Kupris heet
Zoetst-lokkend in verlatenheid van hooge hal.
Nu 'k eindelijk alleen u, panther-leen'ge, heb?

Pardalis, een slavin van Helena die de eenzame oogenblikken NA, it
gebruiken om te stelen, en Pandaros, een tochtgenoot van Paris,
zien elkaar dezen dag in Sparta voor 't eerst. Het stuk is vol dergelijke banaliteiten. Slechts 'n enkele maal, in 'n lyrisch gedeelte,
hoort men iets deinen van dichterlijke bewogenheid:
Rei (na een plotselinge verschijning en verdwijning van Afrodite) :
Wie verdween? Wie verscheen?
Hoordet gij 't wat weergolfde als het klateren
Van waat'r in zee-engte en wegmompelde in 't diep?
Zaagt ge 't licht niet neerdwarlend
Rood-poozend rondom
En nog marrend daar 't heist reeds verschoot?
Rozeblaadren, ze ontplooiden,
Duive-veedren, ze zwirden een zwaatlend gezwerm
't Al een scheemring van licht en van geur.
En daar-binnen, het straalde,
En daar-binnen het toog,
Een stem, maar 't ontvoer voor mijne ooren.
Wie was 't die daar sprak,
Wie was 't die verscheen,
In een kring van roo rozen, licht-plooien,
Die togen en schoven voor 't oog?
Muzikale uitstorting van emotie, en daarin de trilling van peinzende verwondering of opgetogen affirmatie : dat ligt binnen
Boeken's bereik en heeft een soms schoonen, vaak zeer bekoorlijken
vorm gevonden in „Goden en Menschen", zijn eerste en zijn beste
werk. Vooral om de „Loden" is het in dit opstel te doen.

55
Goden en mythen zijn voor Boeken zinne-beelden van menschelijk
begeeren, denken en willen. „De grieksche mythe geeft geen historie
over het verleden, maar verklaring van het altijd bestaande; geen
ontleding, maar een aanschouwing van het wezen van den mensch
in zijn geheel, ziel en lichaam, werken en lijden; Zeus is de heer der
wereld, niet buiten den mensch, maar in den mensch." 9 Niet Zeus
echter heeft hem tot dichterlijke bezieling kunnen brengen. Wel
bedenkt hij ook den oppergod, o. a. in „Semeleis" 1°, doch vermoedelijk meer par acquit de conscience; van een Zeus, OaTta ?COT'
FIC57f.V, valt niets te bespeuren:
0 god, o Zeus, o heilge hemel-koning,
Licht-neer de stilte van uw hoog paleis,
Doorlucht de rondheid van uw ronde woning,
Daal-neer den vrede van uw wereld-pais,
Laat al het volk in uwen naam verzamen,
Klinkend het lied Op op plechtige wijs
En noemend kinderlijk uw dierbre namen,
Die elk een schuts-woord zijn van vrede en rust.
Zoo gaat dit lied door in eindelooze zinnen, leeg van inhoud,
konventioneel, zwak van ritme en schraal van klank. Boeken's ziel
heeft geen kontakt met Zeus; in het middelpunt staat bij hem
Apollo, licht en muziek, wiens „luite is het heelal", de levende
schoonheid die ritmisch en klankvol door den kosmos vaart, waarmee de mensch ondeelbaar verbonden is:
Ik voel de schoonheid zacht-op in mij groeien,
Als in zich 't licht de lucht voelt zich uit-breiden.
Naast Apollo roept hij Dionusos, Afrodite en Demeter aan: het
begeerende leven dat schoon is omdat het leven is en waarin mensch
en omgeving, mensch en mensch, begeerte en \Trees, licht en duisternis samenvloeien. Vooral het lied op Afrodite, met zijn zinlijke
deining, elke strofe met haar langen, zacht uit-glijdenden laatsten
regel is voor Boeken karakteristiek:
Ik zag het licht en verr' zee-wemeling,
En voelde schoon mijn goddelijke leder].
Die zalig-langzaam-gaande nader 't strand aan-gleden.
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De tegenstelling tusschen Apollo en Dionusos heeft bij Boeken
haar scherpte verloren : beide machten zijn voor hem het onbewust
scheppende en het mystisch vereenigende, „de donkere onbewuste
drang, die licht scheen ganschen geslachten van menschen, die onder
zijn lichtende leiding zich staten en maatschappijen stichtten, zich
talen schiepen, en dit gansche zichtbare en onzichtbare heelal met
een stadig werkende wereld van goden en godinnen bevolkten. " 11
Beiden, Apollo en Dionusos, stellen het zoekende leven voor,
waaraan de begeerte, en de gemeenschap van alle levende wezens
onderling en met den kosmos, inherent zijn ; j a zelfs aan Diana
wordt de zinlijkheid, wordt het begeerende leven als de quintessens
gevoeld:
Maar eindeloos is toch uw lief begeeren,
Dat schoone Endymion u overheere.
In een tweetal opstellen heeft Boeken uitgewerkt, wat Apollo
voor hem beteekent : „In hem erkennen wij de macht, die den
mensch niet met rust laat, die hem de natuur doet overwinnen,
hem staten en maatschappijen doet stichten, maar niet tot een
eeuwig bezit, want hooger dan aloude instelling wit hij dat den
mensch zij de stem die hem roept tot nieuwe horizonten." 12 „En
naar die god toornig de boog-pees spant of tot vrede stemmend
de hand in de snaren zijner luite slaat, gaan de bewegingen en schuddingen, de vervoeringen en verrukkingen door de geslagene en
willooze massa's, die staren naar hunne herders en zieners, de
verpersoonlijkingen van hunnen god op aarde." 13
Apollo blijkt voor hem meer de drijfveer tot organizeerende
ontplooiing ; in Dionusos ziet hij meer het gevoel van eenheid en
van opgaan en vervloeiing in het heelal. Vooral in zijn latere leven
heeft Apollo als vertegenwoordiger van de wereldwet meer beteekenis voor hem gekregen :
Apollo, wien ik riep toen in het licht
Van gouden jeugd de wereld voor mij lag,
Toen bij elk rijzen van den nieuwen dag
Uw lokken-goud omlichtte mij 't gezicht ; —
Blik, wreker, neder op het ongeveld
Broedsel van schanden, die de wereld vullen.

14
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In deze latere periode is echter ook de dichterlijke bezieling
geweken voor het intellektueele overleg. Voor den dichter Boeken
is Apollo het fluidum dat, natuur en geest in eenen, mensch en
wereld doortrekt en tot een kosmos, een organisch samenhangend
geheel maakt, waarvan het ritmisch, klank- en kleurrijk opstijgend
leven het meest wezenlijke is:
Apollo, licht-god, luchtig slaand de luite,
Ben ik wiens gaaf het gouden zon-licht is;
Goud-lokkig telken morgen treed ik buiten
Der zwarte nacht deizende droefenis;
Op mijne komst ontwaakt alle geluid en
Alle couleur uit stille duisternis,
En alles, wat er spreekt en roept en fluit en
Stom leeft, ontwaakt in een verrijzenis.
En mijne luite is het heel-al; de tonen,
Die ik 't ontwek, het leven dat 's nachts bliift
Stil-liggend leven; van der goden schoone
Gaven is geen, dan die door mij beklijft.
En schoonst geluid en licht is wat opdrijft
Van 't denke' en stemmen mijner liefste zonen.
Den Haag.
P. VAN SCHILFGAARDE.
1 Nieuwe Gids 1913 I p. 83o-832. 2N. G. 1912 II p. 234. 3N. G. 19oi/o2
p. 692. 4 De XXe Eeuw 19o4 III p. 151. 5 N. G. 1899/19oo p. 5°9-517.
ti De XXe Eeuw 1904 III p. 152 en N. G. i9oilo2 p. 467. 7 N. G. 19°2/03
p. 116. 8 N. G. 1921 II p. 959-964. 9 De XXe Eeuw 19°5 I p. 251. 1° N. G.
1893 en 1894; niet opgenomen in den in 1895 verschenen bundel „Goden en
Menschen". 11 N. G. 19w/02 p. 466. 12 N. G. 19oi/o2 p. 236. 13 De XXe Eeuw
i9o4 III p. 153. 14 Eerste en laatste couplet van een sonnet „Apollo" in
den bundel „Aan mijne Vrouw," 1902.
Citaten zonder verwijzing zijn ontleend aan „Goden en Menschen".

Epigram
BF,GAAFDHEDEN.
Naar F.D.
Latine.
Indolem si vis tibi non ohesse,
Wilt gij, dat uw begaafdheen
In 't leven u niet hind'ren:
Tu libens fama minor esto summis,
Wees dommer dan uw meerd'ren, Attamen semper superare disce
R.B.
Doch wijzer dan uw mind'ren.
Inferiores.
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Koren en Brood
Vier gedichten van Georgios Drossinis
De Grieken van heden ten dage -- het feit is wellicht niet geheel
onbekend — zijn over het enthousiasme dat de Westerling voor hun
oud-helleensche voorvaderen koestert, niet allen even verrukt.
Misschien komt dat, omdat het nu eenmaal voor geen enkel mensch
plezierig is, indien hij gecenseerd wordt te beantwoorden aan een
ideaal, dat niet hij zich zelf doch anderen hem gesteld hebben ; de
voornaamste reden echter zal wel hierin gelegen zijn, dat naar hun
meening die exclusieve belangstelling voor de klassieke eeuwen der
Grieksche historie noodzakelijkerwijs gepaard gaat met miskenning
en onkunde van een verleden, dat heel wat dichter bij ligt. Nog
altijd, zoo schijnt het wel, meenen velen in West-Europa, dat de
Grieken in den vrijheidsoorlog van 1821 een zelfstandigheid herwonnen, die in 338 voor Chr. bij Chaeronea verloren was gegaan,
zoodat dus de suprematie der Macedoniers een meer dan 2000-jarige
periode van onderworpenheid inluidt, die een ieder maar liefst wil
vergeten ; maar de Grieken zelf, die het toch beter weten, meenden
en meenen, dat de op de Turken heroverde vrijheid eerst in 1453
verloren is gegaan. toen diezelfde Turken Constantinopel veroverden, en dat hun natie zijn grootsten tijd heeft gekend niet in de
aeuw van Perikles, maar in de i000-jarige periode, toen Constantinopel, de hoofdstad van het Oost-Romeinsche rijk, dat in
waarheid een Grieksch rijk was, als centrum gold van de toenmalige
Europeesche beschaving.
Is het dan zoo verwonderlijk, dat een yolk, dat de Agia Sophia
gebouwd heeft en Constantinopel „De Stad" noemt, ietwat wantrouwend staat tegenover de vreemdelingen, die in het Parthenon
het hoogste symbool willen zien van de Grieksche natie en het bezit
van Athene beschouwen als de opperste bevrediging harer aspiraties?
Het is daarom altijd een hachelijke onderneming in de kunst van
het nieuwe Griekenland die van het oude te willen terugvinden.
Want dezelfde traditie, die in het volksleven zich vaak op zoo
treffende wijze gehandhaafd heeft, blijft in het geestelijk leven
nimmer even onverzwakt bestaan. Het denkend deel der natie
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ondervindt den wisselenden invloed van velerlei geestesstroomingen
en in de nieuwe Grieksche letterkunde is naast het eigene ook het
aandeel van vreemde litteraturen, de Italiaansche en vooral de
Fransche, onmiskenbaar 1. En dat eigene zelf is veelal niet het
antieke, doch het middeleeuwsche en het Christelijke. Maar de man,
die het Nieuwe Testament in de hedendaagsche volkstaal overbracht, Alexander Pallis, heeft toch ook Homeros vertaald, en meer
dan in het algemeen de prozaschrijvers kunnen de dichters van het
nieuwe Griekenland 2 aanspraak maken op een oorspronkelijkheid,
die voortvloeit uit en samenhangt met wat men poetische muzikaliteit zou kunnen noemen, en deze dichterlijke opvatting van
natuur en leven mag men beschouwen als een erfgoed, dat van de
vroege ondheid af van geslacht op geslacht is overgegaan. Zoo vindt
men, meen ik, ook in den kleinen cyclus van gedichten van Georgios
Drossinis, waarvan wij hieronder een vertaling geven, juist datgene
terug, wat wij als de beste eigenschap der oud-Grieksche kunst
plegen te prijzen, den zin voor het essentieele, die wat het sterkst
spreekt weet te kiezen en tot een helder beeld weet saam te voegen.
De schildering van het bedrijf van den boer is zonder twijfel van
ieder -yolk en van alle tijden en zal hetzelfde aspect behouden,
zoolang niet overal machine en grootbedrijf het handwerk heeft
verdrongen. Men zal aan Vlaamsche en Nederlandsche dichters
denken, bij het lezen dezer verzen, en aan het eigen land, tenzij men
het leven van den Griekschen boer kent uit aanschouwing. Maar
bijna alles wat hier oneigen is, roept ook meteen de herinnering op
aan Theokritos, aan Hesiodos en Homeros, en het beeld van het
meisje, dat de dorschslee bestuurt, is zonder de lichtende figuur van
den Delphischen wagenmenner voor ons ondenkbaar, zoogoed als
voor den dichter. Sterker echter dan de vreugd om die herinnering
is onze verwonderde blijdschap, wanneer wij zien, dat het oude besef
van de goddelijkheid van het leven der natuur en de heiligheid
harer gaven, opgenomen als het werd in het Christelijk geloof, daar
nog altijd voortleeft. 3
1 Zie D. C. Hesseling, Geschiedenis der Nieuwgriekse Letterkunde,
V.U.B. 1921.
2 Zie H. Pernot, La Grke actueLle dans ses poetes, Paris P921.
3 De gedichten zijn uit den bundel „IcAstaTic pAi9ocpcc" (1914-1917)
en o. a. afgedrukt in Chrestomathie Neo-hellenique van Hesseling en Pernot
(p. 122-125).
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BEGRAVEN EN WEER OPGESTAAN, VAN D' AARDE NAAR DEN HEMEL

DE UITZAAI.
Nu komt de tijd van d'uitzaai aan, de hope van den ploeger :
Sloom-slepend snijdt de zware ploeg de sompig' akkerbodem.
De traagzam' ossen schrikt de lange prikkel uit hun dommel,
Het juk deint dobbrend op en neer, en dampend blaast hun asem,
Terwijl zij stappen, kop omlaag, met lijdzaam starend' oogen,
Wijdopen oogen, donkerdiep, en overvol van goedheid.
In val van gouden dropplen stort de hand het zuivre zaaigraan,
En gladgesleten, blankgeschuurd, blinkt zilverwit het kouter,
De groeve delvend voor het graan, dat levend wordt begraven.
Een krabb'laar onverzadigbaar, een roover van het zaaisel
Volgt span en drijver op den voet, de kraai, de zwartgevlerkte,
En uit de wolken zingt zijn lied de leeuwerik, onzichtbaar,
En vergt. den prijs voor 't eerlijk werk, een enkle korrel koren.
Kort duurt de dag, als 't Zaaimaand is, en eindeloos de nachten,
Die voor het sloven van den dag den slaap als loon betalen.
Daar waakt geen nachtwacht in de but dan 't vuur dat op den haard
brandt,
En door het vlammenspel van 't vuur ziet in den slaap de ploeger
Een droom : op 't verschbezaaide veld de zware korenaren,
Hoe zij daar staan en wachten naar de scherpe zicht der maaisters.
DE OOGST.
Met 't wenden van het jaargetij wordt waarheid wat een droom was :
Door 't veld, waar dicht gehalmte van den last der aren neerbuigt,
Komen als feeen witomhuifd, en wijd van gang, de maaisters.
De luchte witte doeken, in der tanden klem gegrepen,
Beschutting voor het zonnevuur, verhullen d'aangezichten,
Maar laten — raven in de sneeuw — de donkre brauwen zichtbaar.
Achter haar maatgang, neergevlijd in garv' aan garve, d' aren
Trekken een onbetreden pad, waar zon en koelt' op spelen.
Voor 't zwaarste werk deugt mannenhand alleen : die wringt de
twijgen
Van 't taaie judashout en bindt de bussels saam tot schooven.
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De kleine jongen, 't paard gepind op 't stoppelveld te grazen,
Om water gaat, in elken arm een kalabaskruik dragend.
De moeder sust haar kindj' in slaap, waar schaduiA- 't houdt geborgen,
En schaft de koude keuken op, de middagkost van 't landvolk,
Het vroeggebakken gerstebrood, waarvan men immer meer vraagt.
DORSCHEN EN WANNEN.

1

Den dorschvloer, schoongeveegd, geplet, van gras en bocht gezuiverd,
Dekt nu het uitgespreide graan met blondgelokte tressen.
En d' aren wrijft en kneust en knauwt de sled' in stagen omgang ;
Plataanhout is zijn kinnebak, zijn tanden stalen stompen. —
De ossen sleuren 't ondier voort, tegaar in 't juk gebonden,
Maar 't wordt door lichten voet geternd, en vaardig ment haar tweespan
De schoone wagenmenster, recht als een flambouw zich heffend.
Op hare lippen 't hot en hoei wordt een zoetluidend wijsje,
In hare hand onschuldig riet de vinnig' ossenprikkel.
De huisman, meester van de deel, houdt op zijn knie de wijnkruik,
Tracteert wat vreemdling maar passeert en roept zijn buren bij zich.
En d'oude liereman, die blind met blinde handen lier speelt,
Spreekt telkens nieuwe bee voor d' oogst, als hij zijn glas ten dronk heft.
Dan gaat het werk van 't wannen aan, ten avond met den landwind;
Weg van de wanneschoppen vlucht, heenwirrlend naar den hemel,
Een dichte wolk, het lichte kaf, en 't koren valt ter aarde
In 't schijnsel der lantaarns rondom, als goudgruis van de sterren.
En wacht de graanbult ook gedwee de handen van den meter,
Eer dan de handen meten hem de voeten en de oogen,
De voeten met den vluggen sprong en met den blik de oogen,
Veerlicht de sprong van jongen voet, welwis de blik des grijsaards.
Van brand en regen onverlet ruimt weldra d' oogst den dorschvloer;
Hem heeft geen zuidenwind verschroeid, geen noordenwind verhavend ;
Als broodheer voor het gansche jaar vult hij de dragersmanden.
__

Men dorscht in Griekenland veelal niet met den vlegel maar met een soort
van egge of slede, die over het koren wordt rondgezeuld ; de dorschvloer is
in de open lucht. Daar heeft ook het wannen plaats, waarvoor men gebruik
maakt van groote houten schoppen.
1
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BROOD.
Met blijdschap ingehaald de vracht, die van den molen weerkeert :
Wie 't eerste brengt, wie't eerste maalt en 't eerst zijn meel ziet rijzen.
Den deesem d' oudste dochter mengt, met opgeknoopte mouwen,
En kneedt het deeg voor 't eerste brood en bootst het met de handen
Op fraaigesneden aanrechtbord, haar eigen bruiloftsgave.
Den oven stookt als meesteres in 't stoken d' oude moeder,
Verjongd van zin, en 't rokken, trou-we metgezel, vrij-af geeft.
0 samenzijn in d' avondschijn voor 't bakhuis op den dorpel,
0 wachten vol van ongeduld voor gloeddoortogen oven !
En o bedwelming van den geur van 't eerste brood, dat dampend
In ouden grootvaers handen komt en zonder knijf gebroken
Verdeeld wordt, elk zijn deel, de zoons, hun vrouwen en hun kindren !
En gij, der needren wijgeschenk voor goddelijke goedheid,
Geteekend over 't midden met den zegeldruk des kruises,
De schoongevv-rochte offergaaf, het aandeel van het Godshuis,
Dat met den dag des Heeren men op zilvren broodschaal uitsnijdt
En bij den miskelk en pateen zal mengen met den wijndronk !
W. K.

Ter voorbereiding van de Grieksche refs
niGrieksche Kunst
II
De kunst der Cretensers is een raadsel. Verbluffend door een hooge
graad van natuurwaarheid, door het verbazingwekkende vermogen
in lijnen de suggestie van levende beweging vast to houden, stelt zij
teleur door het volkomen ontbreken van structuur en van inzicht
in de functie van het organisme. Zij is in den waarsten zin des woords
opperylakkig en roept eer de herinnering wakker aan de verbluffende natuur-reproductie's van palaeolithische holenbewoners,
dan dat zij als voorlooper de Grieksche kunst aankondigt. Van den
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beginne is d.eze laatste veeleer op interpretatie dan op reproductie
van. het natuurbeeld gericht. In kinderlijk aandoende schema's
tracht de vroege Grieksche kunstenaar het wezen, niet den uiterlijken schijn van het voorgestelde, welhaast als begrippen te vangen.
Ontledend staat hij in de eerste plaats tegenover zijn object, zoekend
de algemeene vormen in de veelheid der verschijningen, de deelen
eerst scheidend, voor hij ze naar eigen meening in organisch verband
weer samenvoegt. De geheele archaische kunst is vervuld van dit
streven, aan het onderwerp, dat zij zich in de allereerste plaats stelt :
den mensch, steeds dieper te doorgronden „was die Welt im Innersten zusammenhalt". Elke synthese -wordt aan hernieuwde
analyse der ervaring getoetst, elk inzicht, daaruit gewonnen,
door een volmaakter synthese bekroond. Langzaam, met den noesten
vlijt van het genie, bouwt de Griek zijn wereld op en schept hij, in
die wereld van zijn geest, zijn kunst. Rusteloos dringt hij door in
het wezen der verschijnselen, en uit de ruwe materie van zijn zintuigelijke waarnemingen bouwt zijn geest steeds fijner en verfijnder
het beeld der werkelijkheid, gelijk zijn denken het bevat. Natuurlijk
wordt dit beeld gaandeweg meer „naturalistisch". De spanning
tusschen de kunstschepping en de zinnelijke waarneming schijnt
kleiner te worden. In waarheid echter wordt zij fijner. Het oogenblik komt, waarop de Griek de natuur zoo gansch en al overmeesterd
heeft, dat de schepping van zijn geest, door het werk zijner handen
uit doode stof tot volmaakte, levende vorm gewekt, de verschijningsvormen der natuur ver achter zich laat. Zoo kan men begrijpen,
dat Dannecker van de Parthenon-sculpturen getuigde : „sie sind
wie auf Natur geformt und doch habe ich nie das Gluck gehabt
solche Naturen zu stehen". En Goethe, de oude Goethe, die zich
gelukkig prees, nog te hebben mogen beleven, dat hij althans
teekeningen van deze beeldhouwwerken te zien kreeg, vond hier
„Gesetz und Evangelium beisammen". Inderdaad, hier ontdekte
men een ongekend hoogtepunt in de kunst der klassieke oudheid, en
het duurde niet lang, of de Parthenon-sculpturen werden het
middelpunt tevens der Gileksche kunstgeschiedenis. Wat ouder was
scheen voorbereiding, daarna kon het slechts bergaf gaan. Was eens
de geheele Grieksche en Romeinsche oudheid „klassiek" geweest,
thans begint een begripsverenging, een nadere bepaling, die echter
helaas nog niet tot alzijdige verheldering heeft geleid.
Wat verstaan wij onder de term „klassiek"? Het woord heeft een
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inerkwaardige geschiedenis en is afkomstig uit de officieele, Romeinsche beambtentaal. In classes deelt de censor de staatsburgers
in, voorzoover zij daarvoor in aanmerking komen. Tegenover de
classici staan de proletarii infra classem. Deze terminologie, die het
element van beoordeeling en rangschikking naar bepaalde gezichtspunten bevat, is weldra ook op de kunst toegepast, waarbij de
kunstcriticus dan de rol van censor vervult. Waarop is zijn oordeel
gebaseerd? In de Oudheid is langzamerhand een systeem ontstaan
van eischen, die, kort samengevat, verlangen, dat het kunstwerk
voldoet aan de eischen van welstandigheid, organische structuur en
rhythme, eenheid en „symmetrie". Onder „symmetrie" in antieken
zin verstaan wij ongeveer harmonie, d. w. z. de juiste verhouding
van de deelen onderling en tot het geheel. Het lijdt geen twijfel,
d at de censor, die zijn medeburgers naar hun vermogen in classes
indeelde, een gemakkelijker taak had, dan de criticus van kunstwerken, want het ligt voor de hand, dat in het oordeel van den
laatste aanzienlijk grooter speelruimte voor persoonlijke meeningen
bestaat. Niettemin zijn Grieken en Romeinen te zamen er in geslaagd
een merkwaardig scherp belijnd stelsel van beoordeelingsregels vast
te leggen en inderdaad bespeurt men in hun oordeel ook zelden
onzekerheid of weifeling. Gelijk reeds werd opgemerkt gaat dit alles
na den val van het Romeinsche rijk grootendeels ten gronde,
en gold langen tijd de geheele Grieksch-Romeinsche oudheid in al
haar uitingsvormen, 't zij letterkunde of philosophie, beeldende of
bouwkunst, zonder meer als „klassiek". Het waarde-begrip was bijna
tot een historisch begrip tevens geworden.
In den laatsten tijd is daarin verandering gekomen. Gelijk wij
reeds zagen moest omvangrijker kennis van en zuiverder inzicht in
de ontwikkeling van de Grieksche kunst, Leiden tot onderscheiding.
De Parthenon-sculpturen beteekenden de openbaring van een, in
alle wisseling van waardeering gebleven, hoogtepunt. Zijn zij inderdaad het hoogtepunt der ontwikkeling? Er zijn geleerden geweest,
die het probleem zoozeer op de spits gedreven hebben, dat zij inderdaad in de 5e eeuw de kortstondige culminatie, de mes-scherpe
scheiding tusschen groei en verval gezocht hebben. En met een zeker
recht mag men ook het Parthenon en wat daarmede samenhangt als
hoogste verwezenlijking van een streven beschouwen. De verovering
der natuur is voltrokken, meer dan dat. De verhoudingen, de
„symmetrie", zijn van een adel en voorname rust, gelijk geen
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product der natuur zelve die ooit openbaart , het rhythme, de.
beweging, de gebaren van een bovennatuurlijk en toch als vanzelfsprekend gemak, het geheel geweldig zonder zwaarte en licht alsof
de wetten der materie opgeheven waren. Een algemeene bezieling
leeft in deze werken, zonder verhouding tot de buitenwereld, geen
bepaalde, innerlijke aandoening verradend, niets gevend dan de
uitdrukking van een objectief Zijn, de zekerheid van het potentieele
mensch-zijn in hoogsten zin. De Griek heeft in zijn geest het wezen
der natuur aanschouwd, in zijn werken heeft hij het gematerialiseerd
en onvergankelijk en onveranderlijk ons nagelaten. Een natuur van
hoogere orde, gelijk de ervaring onzer zintuigen ze ons nooit kan
schenken, staat hier naast, neen tegenover de schepping der natuur
zelve. „Gesetz und Evangelium" — de Natuur zelve en het Ideaal !
Men zou in het geesteskind van den Griekschen kunstenaar welhaast
overmoed en vermetelheid kunnen zien, ware het niet, dat hij het
ons in zoo grooten eenvoud en natuurlijkheid bracht. Inderdaad
is hier een hoogtepunt en evenwicht bereikt, inderdaad zijn de
kunstwerken dezer periode van de allerhoogste orde, en in zooverre
mogen zij met recht „klassiek" heeten.
Maar brengt nu de 4e eeuw, brengt de Hellenistische tijd noodzakelijkerwijze het verval? Geenszins. Voortbouwend op de „klassieke" kunst, daaruit voortkomend en daardoor ook slechts mogelijk,
begint een nieuwe ontwikkeling. De koele spiegel der algemeene
bezieling begint hier licht te rimpelen, daar wordt zij heftig opgejaagd door den golfslag der menschelijke hartstochten en affecten,
die zich, in actie en reactie, in bepaalde expressie's en bewegingen
baan breken. Dan, in den Hellenistischen tijd, komt de kunst van
den mensch tot het individu. Ook daar zou men op sommige punten
van een „klassieke" hoogte kunnen spreken, gelijk men in de Italiaansche renaissance, in onze eigen schilderkunst, in vele andere
gevallen klassieke periode's kan onderscheiden. Naar systemen van
stelregels zelfs — en in de eerste plaats denkt men hier aan die van
Wolfflin - -, al laat zich niet verhelen, dat onze systemen heel wat
problematischer zijn, dan de maatstaf, die de oudheid placht aan
te leggen.
Geen andere „klassieke" periode bezit ook hetzelfde, hooge
gehalte aan algemeene menschelijkheid, als de Grieksche, geen

andere kan daarom zoo algemeen een invioed uitoefenen, als de
Grieksche dit telkens en telkens weer gedaan heeft. De Grieksche

66
kunstwerken behooren tot de volledigste en meest onmiddellijke
getuigenissen daarvan. Maar het zijn ten slotte getuigenissen, geen
voorbeelden ter slaafsche navolging. Imitatie, die op dor classicisme
moet uitloopen, bewijst slechts, dat de geest van het voorbeeld niet
verstaan werd. Een getuigenis wil in eigen geest herleefd, in eigen
hart herboren worden, om zijn leven te herwinnen. Slechts wie zich
zoo in alle uitingen van den Griekschen geest, niet in de laatste
plaats in de Grieksche kunst verdiept, mag hopen daarin vorming,
leering en sterking voor eigen geest te vinden.
Amsterdam.
G. A. S. SNIJDER.
Allard Pierson Stichting
Aid. A rchaeologie.

Epigrammata
GROOTE DICHTERS.
Naar F. D.
Latine •
De waarlijk groote dichters
Gloria vere celebres poetae
Zijn steeds zoo groot geweest,
Hoc modo sempei celebres fuerunt,
Dat alien hen vereeren
Quos quidem cuncti venerentur, atque
En . . . . niemand hen llaast leest.
Vix legat unus.
VERDRUKTE.
Hoe menig durft zelfs klagen als
Verdrukte,
I ndien een lage streek hem niet
Gelukte.

Naar F. D.

Latine.

Quidam vel queritur pressus ceu sorte maligna,
Si forsan facinus vile patrare nequit
R. B.

Reis naar Griekenland in 1932
Het Comite onderhandelt nog met verschillende Stoomvaartmaatschappijen over een boot. V oorloopigblijft dus de inschrijving geopend.
Aanmelding bij den Secretaris van het Comite, Dr. G. van Hoorn
Ramstraat 5 te Utrecht.

H ER MEN E V S
4e JAARGANG, AFL. 5 - 1 5 JANUARI 1932

Nederlandsche dichters
Iv
DE DICHTER JACQUES PERK EN DE KLASSIEKE OUDHEID
In zijn mooie inleiding tot deze artikeltjes, heeft Prof. Prinsen
spijtig geconstateerd, dat de officieele klassieke studien in de negentiende eeuw (in ons land althans) buiten het leven, buiten de schoonheid en buiten de wijsheid kwamen te staan. En hij zoekt den invloed, dien de klassieken hoe dan ook op ettelijke tachtigers hebben
uitgeoefend, bij voorkeur langs een omweg. De namen der door hem
genoemde classici zijn : Kloos, Boeken, Gorter, om van de eenigszins
latere Boutens en Leopold niet te gewagen. Perk's naam figureert
hier niet bij.
Toch heeft ook Jacques Perk, evenals Kloos, de klassieke colleges
gevolgd, welke toen ter tijde te Amsterdam werden gegeven aan
de Gemeentelijke Universiteit. En nog kort geleden heeft een zijner
studiegenooten, Dr. Aegidius Timmerman, een reeks van kostelijke
herinneringen gepubliceerd in de N. R. Courant, die meer dan iets
anders bewijzen, hoe gemeenschappelijke ergernis over doodende
saaiheid slechts gecompenseerd kon worden door den humor der
„ornatissimi commilitones", die of en toe losbrak in een schallenden
lack. 0, dat vertrek aan den Achterburgwal ! Ook ik heb dat vertrek,
mitsgaders de saaiheid nog zeer goed gekend ! Want de geest van
den Leidschen Cobet en (wat erger is) van Naber spookte nog rond,
al leefde daarnaast en daarboven de geest van K. Kuiper.

,,Gott allein weisz die Leiden die ich dabei ausgestanden", zei
Heinrich Heine als hij terugdacht aan het leeren van Grieksch. la
zal Perk hem hebben nagezucht als hij dacht aan die colleges.
„Jacques lag, zijn linkerelleboog over de tafel heendweilend, met zijn
blauwe oogen naar de lucht te kijken," aldus beschrijft hem Timmerman, in dat kale lokaal op college bij Naber. Hoe dit zij, vast staat
dat hij klassieke letteren liep. En aangezien het buiten kijf voorkomt, dat een student in die Letteren er ook heusch iets van weet,
is het wel degelijk de moeite waard, om den invloed der Klassieken
op Perk's poezie tot probleem te verheffen.
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Maar ik zou dat graag heel nuchter doen. Zonder veel aprioristische beschouwingen. En vooral zonder allerlei ficties, die van een
hoogbegaafden, jongen dichter, zooals Jacques Perk bij Gods genade was, nu ook een universeel, en in alle opzichten wonderbaarlijk
genie willen maken. Voor niemand wensch ik onder te doen in dankbaren eerbied voor Perk's poezie. Maar daardoor ben ik nog volstrekt niet verplicht om al de geleerdhedens te aanvaarden, die men
vroeg en laat rond zijn jonge wezen heeft geweven.
Dat hij invloeden heeft ondergaan, spreekt wel vanzelf ; al is hij,
naar mijn diepe overtuiging, meer dan verreweg de meesten, origineel. En sinds de tegelijk geinspireerde, en tegelijk ook ernstiggeleerde Dr. Donkersloot met zeer betrouwbare visie de vroeger wel
wat minder kritisch veronderstelde invloeden op Perk onder de
loupe heeft genomen, voel ik me veiliger dan ooit juist in deze opinie.
De jonge man, die door zijn dichten aan onze Letterkunde een zoo
ontzaglijk grooten dienst heeft bewezen, las graag en las veel. En wie
zal ontkennen, dat zijnliefstelectuur menig blijvend effect op zijn geest
heeft geoefend? Maar alvorens men met groote kans van waarheid
onmiddellijke sporen dier inwerking aanwijst, zal men eerlijkheidshalve hebben na te gaan, of niet natuurlijke zieleverwantschap in
feite een grootere rol heeft gespeeld bij een min of meer treffende
analogie, dan het diep in zich opnemen van anderer uiting. Als de
jonge Perk in zeer aparte omstandigheden, (wij kennen die vrij goed
uit verschillende brieven) zijn liederen zingt voor het eerst, dan staat
hij zoo oneindig veel meer onder den directen invloed van eigen harteinspiratie, dat ik voor mij niet zonder een beetje weerzin kan gaan
speuren naar invloed van buiten. En nu bedoel ik natuurlijk niet,
dat de uiteindelijk tot stand gekomen redactie dier zangen vreemden
inslag ontbeert. Och neen. Daar heeft Kloos zijn deel aan gehad.
Zooals men zonder eenig stelling nemen in een bekende polemiek,
wanneer men beiden kent, heel helder beseft.
Een ding is toch wel zeker, nietwaar? Dat een rasecht dichter zeer
zelden, maar allerzekerst nooit in de hooge momenten van edele
ontroering, uit vreemden schat zal putten. Dat vreemde, indien het
onafwijsbaar zeker valt te ontdekken, moet dan wel heel diep en
heel waar in de ziel zijn gedrongen, zoodat het niet langer vreemd
maar waarlijk eigen is? Doch daartoe hoort een heel innige vertrouwdheid, een zekere een-wording, een, als ge wilt, twee-eenheid.
Indien deze er niet is, mag men toch eigenlijk slechts denken aan
onbewust plagiaat of reminiscentie.
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Mij heeft het daarom altijd verbaasd, dat menschen, die zoo gaarne den nadruk leggen op eenheid-van-vorm-en-gedachte bij mooi
oprechte Kunst, dat menschen, die wel haast hun levensdoel schijnen
te hebben gemaakt van het verkondigen dezer gedachte, er Loch zoo
graag op zijn, om Perk's afhankelijkheid te betoogen van Italiaansche poezie, die hij slechts kende in vertaling.
De vraag, die ik mij thans (voor menigeen wellicht te nuchter) heb
te stellen, is dus alleen : hoe stond het bij Jacques Perk met de kennis der Klassieken, toen hij de verzen dichtte, die onze vreugde zijn?
Hoe stond het in dit opzicht met de twee-eenheid?
Kloos heeft eens in een zeer booze bui tegen een „goede pater"
(het was dan ook mijn zeldzaam-domme collega van Ginneken maar)
geroepen, dat Perk wel deugdelijk „dweepte" met de klassieken. Ik
neem dit, op zijn gezag, zeer gaarne aan. Maar ik noteer er toch aanstonds bij, wat de verontwaardigde Kloos er toen op lietyolgen, dat
Perk hen, voorzoover hij kon, in het oorspronkelijke las.' Want zie,
dit vind ik, in dit verband genomen, de aandacht zeer waard.
Het slaat immers bij Kloos op den heelen Perk. Ik bedoel op den
Perk, zooals hij na jaren studie was geworden, en zooals Kloos hem
tegen het einde zijns levens gekend had. Ook toen nog paste bij
Kloos' verzekering het desillusioneerende : „zoover hij dat kon".
Maar wat moeten wij houden van Perk's intellectueele macht op
dit punt, voor hij den cyclus schreef? Konden ook toen, om over
lateren tijd geen oordeel te vellen, de grooten der klassieke oudheid
zoozeer tot zijn zielebezit zijn geworden, dat men zonder blikken
noch blozen van „invloed" op zijn dichtkunst mag reppen?
Zijn brieven aan Ch. van Deventer bewijzen ons hierbij onschatbaren dienst.
Men herinnere zich allereerst bij dit alles, dat de Mathilde van
'79 is. In Maart '77 had hij de H.B.S. verlaten, en schrijft aan zijn
vriend (ik citeer letterlijk, doch wegens plaatsgebrek, zeer fragmentarisch) : „Reeds nuttigde ik wat declinaties. Ik had nooit gedacht,
dat iets vrouwelijks (declinatie is immers femininum?) zoo onmalsch
kon wezen."
In Januari '78 lees ik : „Hoe langer hoe meer heb ik zin in theologie, en om die reden geloof ik, dat ik op dat Latijn en Grieksch niet
zoo nauwgezet behoef te zijn". De conclusie is uitermate onjuist !
Maar daar hebben wij het hier nu niet over. Ik vestig enkel de aandacht op „dat Latijn en Grieksch" van den toch achttienjarige.
In Juli '78 herhaalt hij zijn beslissing, om in '79 (want van examen
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kan dit jaar niets komen) theologie te gaan studeeren. In November
van het jaar '78 deelt zijn privaat-leeraar hem mee, dat er in '79
van examen ook niets zal komen, „want dat ik pas in de derde klas
van 't Gymnasium was, wat de studie betreft". Nogeens : hij was
achttien jaar, en dichtte reeds vlot. Hij gaf er den brui van, en belandde een poosje bij het Handelsblad.
Einde Februari (we naderen dus reeds sterk den zomer der Mathilde) deelt hij mede, dat hij buiten betrekking is, en „ik werk
Caesar en Anabasis bij een knap bejaard man, en ga in de rechten
studeeren".
12 Mei '79 : „In September hoop ik admissie te doen".
24 Sept. '79 : „Ik ben gezakt met een pluimpje." En dan volgt,
wat ieder gezakte sinds Adam en Eva over dat zakken beweert :
„Ik heb het verbazend ongelukkig getroffen. Mijn meester is verontwaardigd over de vragen : goed voor een candidaats : ik zou ze
hebben geweten, als ik een stukje had getroffen (het ging dus heusch
over vertaling S.) dat ik vroeger reeds had bewerkt. Ik ben gezakt
op Ilias VII boek, zeer makkelijk als je een woordenboek bij de hand
hebt . . . Ik denk, dat ik een heerlijke klassieke opvoeding achter me
zal hebben, wanneer ik zeventig jaar ben."
Hier laat ik het bij. Ofschoon een of ander citaat me toch nog kon
dienen. Zoo bijvoorbeeld, waar hij zijn (veelgevolgde maar noodlottige) methode beschrijft, om te vertalen met een gedrukte vertaling ernaast, die hij praktisch zoowat van buiten leert.
Welnu : in dezen tijd zijn we precies in den tijd zijner wondere
verzen. En nu weet ik wel, dat hij af en toe Terentius en Ovidius
mooi vindt. En nu geloof ik ook heel graag, dat hij Vergilius bij dit
alles toch in zijn hart heeft gesloten. Maar ik kan toch niet nalaten
bij mezelf te bedenken, dat ware verrukking voor de Antieken den
jongen man toch zou hebben gebracht tot energieker veroveren van
de techniek. Dit klinkt misschien nuchter. Doch is het niet waar?
Waarom, zoo vraagt men misschien dan nog, heeft Perk dan
boven sommige zijner sonnetten een Grieksch of Latijnsch motto
geplaatst? Mijn antwoord luidt : omdat hij dat mooi vond. En verder
om niets. Geen humbug noch mode vermoed ik daarbij. Maar het
geeft aan die verzen een stemming, een sfeer. Het is als muziek, die
het vers begeleidt. Meer evenwel niet.
En dit is wat ik weet over den invloed der Oudheid op Perk's
poezie.
AL. SLIJPEN S. J.
Nijmegen.
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Homerus alsprimitief dichter
Dat Homerus een primitief dichter is zal wel door niemand ontkend worden. Waarin nu precies die primitiviteit bestaat is echter
velen niet recht duidelijk. Men heeft onder invloed der zuiver philologische interpretatie voor deze primitiviteit weinig oog gehad, hoezeer men ook de charme van den dichter onderging.
Thans, nu langzaam aan de classieke studie uit haar isolement verlost wordt en andere onderzoekingen ook op haar terrein zich doen
gelden, wordt het eigenaardige karakter der Homerische poezie geleidelijk aan beter begrepen.
In een zeer instructief artikel 1 heeft Hans Henning eenige jaren
geleden de aandacht gevestigd op de homerische vergelaj king, en
aangetoond, hoe deze geheel vrij is van onze abstraheering van de
onmiddellijke werkelijkheid, en dit door parallellen uit andere primitieve literatuur en door middel van uitvoerig psychologisch
onderzoek toegelicht.
Henning betoogt, dat zooals onze taal bij geuraanduiding den
geur in onmiddellijk verband brengt met het voorwerp, dat den geur
veroorzaakt (wat in sommige gevallen met kleur ook nog gebeurt :
de gewone taal 2 past bijvoorbeeld de kleur blond alleen op „haar"
toe) en van jasmijn- en rozengeuren spreekt, zoo nom. nooit van
de werkelijkheid abstraheert bij zijn vergelijkingen, en deze slechts
to verstaan zijn als men ze onmiddellijk aanschouwelijk opvat.
Wij zeggen „Odysseus is een vos" en denken bij deze vergelijking
terstond aan het tertium comparationis „de slimheid". Hom. kent
zulk een derde niet. Voor H. strekt Harpalion zich uit als een regenworm in den doodstrijd (Il. 13, 654) uitsluitend, omdat de dichter
het zoo ziet. Soms ook hoort hij de vergelijking : de Trojaansche grijsaards zitten in de Skaeische poort als piepende krekels in het loof
(Il. 3, 152) 3
.

1 „Das Erlebnis beim dichterischen Gleichnis and dessen Ursprung",
Ztchr. fur Aesthetik and Allgemeine Kunstwissenschaft XIII Band 4 Heft
1919, S. 371-396. Naar wij vernemen is dit tijdschrift op geen der Nederl.
bibliotheken aanwezig!!!
2 Wij leggen nadruk op dit gewone taal, want dichterlijk kan men b.v.
spreken van „blonde dumen" (Verkade-album).
3 Men vergelijke hiermee Gorter's „Mei". In het begin lezen wij daar:
Dan blies een jongen als een orgelpijp
de klanken schud den in de lucht zoo rijp
als jonge kersen, wen een lentewind
in 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Van aanschouwelijkheid is hier geen sprake en slechts met moeite kan men
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Het is voor ons niet gemakkelijk ons in deze homerische zienswijze
in te denken. Wij zijn overladen met geleerden ballast en letten vaak
niet op wat voor de hand ligt. Zelfs iemand als Goethe kwam eerst
in Italie tot recht verstaan van H. en toen „schien es die Natur
selbst". Eerst als wij ons van de beperktheid van onze geleerdheid
bevrijd hebben, zal het mogelijk zijn tot de bron zelf te geraken.
Heeft niet de vergelijking van Odysseus' onrust op zijn bed met de
rolpens aan het spit (Od. 20, 25 sq.) allerlei volkomen onbegrijpelijke zwarigheden opgeleverd, eenvoudig omdat men zich van onzen
gewonen intellectueelen kijk niet los kan maken. 1
Niet enkel in zijn vergelijking, ook in zijn verhaal is H. primitief.
Door dit over het hoofd te zien miskent men licht het karakter van
de Hom. vertellingen, neemt te gemakkelijk zijn toevlucht tot interpolaties, vergetend, dat wij H. niet naar onzen maatstaf molten beoordeelen.
Als voorbeeld verwijs ik naar Il. 9, 529 sq., de bekende episode
waarin aan Achilles Meleager als voorbeeld wordt voorgehouden,
wiens wrok voor de zijnen tijdens den strijd tusschen de Koereten en
de Aetoliers zeer ernstige gevolgen heeft gehad.
De gebrekkige manier waarop H. ons dit alles meedeelt stempelt
het o. i. tot een primitief verhaal. De historische of logische volgorde
van het gebeuren wordt geheel verwaarloosd. Personen treden plotseling op om even plotseling weer te verdwijnen. Een nauwkeurige
beschrijving, hoe alles in zijn werk gegaan is, wordt gemist. leder eenvoudig verteller toch is subjectief geinteresseerd en zal altijd dat het
eerst meedeelen, wat den meesten indruk op hem gemaakt heeft of
hem op een gegeven oogenblik belangrijk voorkomt. Hij veronderstelt gewoonlijk nog al wat en laat den hoorder dus weer raden.
Vergeet men dit alles, dan kan men het verhaal van Meleager niet
begrijpen en zal dan trachten de natuurlijke onbeholpenheid weg te
er iets bij „denken". Het tertium comparationis is duidelijker verderop in
het gedicht :
en menig moe man, die zijn avondmaal
nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
waar het punt van vergelijking de aandacht is, wat evenwel slechts langs
den weg der abstractie te ontdekken is.
1 Bekker zei van deze vergelijking dat zij „gehort zu den wunderlichsten"
en vindt haar bovendien „unleidlich". Faesi merkt er bij op : „auch dreht,
worin das tertium comparationis liegt, die Magenwurst ein Anderer, wahrend
Odysseus sich selbst bewegt". — Alle moeilijkheid vervalt als men slechts de
beweging ziet en van Od. en van de rolpens.
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nemen door van latere toevoegingen te spreken 1 en zoo IL in een
modern keurslijf dwingen. Een modern verteller toch zou heel anders
te werk gegaan zijn, en als moderne les zou het aan doeltreffendheid
(immers het „overbodige" weglatend) stellig gewonnen hebben, doch
tevens aan bekoorlijkheid ingeboet.
De bekoorlijkheid van het primitieve gedicht en het primitieve
verhaal is de aanschouwelijkheid en onmiddellijkheid. Wij zijn het
contact met de werkelijkheid om ons heen reeds lang kwijt en lezen
slechts middellijk. Wij kunnen niet meer zien noch hooren, wij „denken" slechts. De primitief (en in zooverre dus ook Hom.) is een en
al oor en een en al oog.
Het aanschouwelijke kan ook liggen in taal en stij/. Woorden zijn
in hun oorsprong veelal werkelijkheidsnabij. 2 Echter ook het zinsverband kan dit primitief karakter vertoonen. Eerst dan wordt het
aanschouwelijke pas recht een inhaerent gedeelte van het verhaal.
De primitieve taal ziet de gebeurtenissen zich in den tijd aan elkander rijen en verbindt de zinnen, die dat gebeuren weer moeten
geven hoogstens door een copula (ons : en, en toen, en dan) .Een
rangordevan het gebeurde (vgl. het prim. verhaal) kent zij niet. Alles
komt in een vlak te liggen. Slechts het zich ontwikkelend taalbewustzijn, dat nauw samenhangt met het voortschrijdend kultuurproces, brengt re/ief aan. Dan gaat men argumenteeren en motiveeren en ontstaan de causale en concessieve voegwoorden, die zonder bezinning onbegrijpelijk zijn. Volgens Meijer 3 is het de lust tot
ordenen, bouwen, die het voegwoord het leven gaf.
Naast vergelijking e. a. is dus de nevenschikking of parataxis de
oorzaak van de ongekunsteldheid en de bekoring van een primitief
1 Faesi spreekt hier van : „der historische Zusammenhang der wohl durch
manche spdteren Zusdtze (curs. v. o.) noch erweiterten und eben deshalb im
einzelnen vielfach nicht recht klaren Erzahlung."
2 Het aanschouwelijk moment kan soms een verrassend licht werpen op
„woordbeteekenissen", zoo beteekent b.v. het lat. nitor steunen, klimmen,
zich inspannen. Men ziet in het Italiaansche heuvelland den bergreiziger steunend op zijn stok, met inspanning van alle krachten den berg beklimmen.
Niet minder taalvormend is geweest de praktijk van het leven. Cassirer
(Sprache und Mythos Leipzig 1925) geeft o. a. als voorbeeld bij Indianenstammen nolcivoa dat dansen en arbeide; beteekent, omdat dans en arbeid
hetzelfde doel n.l. de levensverzorging dienen. C. verwaarloost echter te veel
het aanschouwelijk moment (b.v. S. 34).
3 Meijer, Deutsche Stilistik 2e Aufl. Munchen, S. 8o zegt dat deze lust
„aus vielen einraumigen Hiitten grosse zimmerreiche Palaste schuf und aus
kleinen Formelversehen dogmatischen oder liturgischen Inhalts umfangreiche
Religions- und Weltweisheitssteine.
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verhaal of gedicht, kenmerk van die frissche spontaneiteit, die een
yolk aan het begin van een kultuurperiode eigen is.
Horn. heeft een dergelijke parataxis gekend, ook al ontgaat dit
de meeste lezers van „vertalingen" en zeer velen, die H. in het oorspronkelijk lezen. Zijn zinnen worden vaak door 86 of gnevra 86 verbonden, dat ongeveer de kracht heeft van ons : en, en dan (of : en
toen), ook daar waar men het pleegt te vertalen door „maar" of
„want."
Door vergelijking met een ander zeer verwant literatuurgenre, dat
evenals Horn. aan het begin van een kultuurperiode ontstaan is en
dus eveneens als „overgangsliteratuur" 1 te karakteriseeren is, krijgt
deze paratactische eigenaardigheid bij Horn. achtergrond en teekening.
Wij bedoelen de Oud-Testamentische verhalen. Zooals wij die
kennen gaat van de oorspronkelijke charme veel verloren. Onze vertalingen zijn moderne vertalingen met een praktisch doel. Het naieve
karakter dezer verhalen raakt zoo op den achtergrond.
Het verhaal van Abrahams offerande b.v. (Gen. 22) moeten wij,
willen wij den geest van het verhaal laten spreken, ongeveer aldus
weergeven : 2
(En dan) staat Abraham 's morgens vroeg op (en dan) gaat
hij zijn ezel het tuig ombinden (en dan) neemt hij twee van
1 Wij hebben in onze eigen literatuur een merkwaardig voorbeeld van zulk
een „overgang" in den onlangs gevierden Stalpaert van der Wielen, die in de
N. R. C. (Avondblad E, 20 Dec. 193o) door J. Prinsen J.Lzn. tot de primitieve kunst wordt gerekend, terwijl hij in enkele van zijn verzen Renaissanceinvloed doet zien.
Men vergelijke:
Jesus beklom een boot j e
En voer ten zeewaert in
Het kreeg zoo menigh stootje
En hij lagh er niet te min
Wel vast en diep bij 't roer en sliep
Wel vast en diep met koele sin.

met het volgende, (dat al direct met een voegwoord begint)
Als Jola ( = de Ziel), d'onberade maegd
Van Jesus haer vlucht nam ter wereld-waerd in
En van hem snel wierd nagejaegt
Al lopende roepende : „Schoone Goddin
Toeft wat, weest niet verbolgen!
Ey, waerom loop je dus tegen de wind?
Leeuwen, noch Beeren, noch Tyg'ren u volgen,
Maer het is Jesus die U zoo bemind!"
2 De vertaling is hier van A. v. d. Flier, die over de „Israelietische Vertelkunst" schreef in „Onze Eeuw" 1920 blz. 34o-358".
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zijn knechten mee en Izak zijn zoon, (en dan) gaat hij brandofferhout splijten (en dan) richt hij zich op (en dan) gaat hij
heen, enz.
En iets verder :
(en dan) neemt Abraham het brandofferhout, (en dan) legt hij
het op Izak zijn zoon (en dan) neemt hij in zijn hand het vuur en
het mes (en dan) gaan zij beiden to zamen enz.
Het verbindingswoordje dat pier de stijl stempelt is de z.g. wau
copulum, die wanneer twee handelingen verbonden moeten worden,
als wau consecutivum dienst doet (in het eerste geval „we", in het
tweede „wa").
Nu vertaalt men deze wau op zeer verschillende manieren. Soms
door „want" of „maar" doch ook door „zoodat", „opdat", „terwir .
Enkele voorbeelden mogen deze laatste overzettingen toelichten :
Gen. i8 vs. 1 : En Jahwe verscheen hem .. en hij zat in de deur
van zijn tent (= terwijl hij in de deur v. z. t. z.) ; Jozua 4 vs. 16:
Gebied den priesters, en zij zullen uit de Jordaan gaan ( = opdat
of dat zij uit de J. gaan) ; Num. 23 vs. 19 : God is geen man en
hij zal liegen ( = zoodat hij zal liegen).
De verschillende vertalingen nu (de nuanceeringen zijn nog veel
talrijker dan men uit deze voorbeelden kan opmaken) zijn o. i. niet
anders dan een tegemoetkoming aan het modern taalbewustajn, dat
zonder den invloed van de literatuur ondenkbaar is. De primitieve
taal zette „en" („en dan"), omdat het voor onze „verklaringswoorden" „omdat", „opdat", „wanneer" geen of zoo goed als geen
termen ter beschikking had. Illustratief hiervoor is de beschrijving
van de herkenning door Jozef van zijn broers :
Gen. 42 vs. 7 „(En dan) ziet Jozef zijn broeders (en dan) kent hij
hen", wat in de Statenvert. is weergegeven door : „als Jozef zijne
broederen zag, zoo kende hij hen", welke vertaling ongetwijfeld veel
van de oorspronkelijke aanschouwelijkheid doet verliezen. 1
Behalve deze „beteekenissen" heeft men, zooals wij zeiden, „we"
ook de beteekenis „maar" en „want" gegeven. Het heeft hierin (wij
1 A. v. d. Flier blz. 34o zegt naar aanleiding van deze plaats : „Dit (n.l. de
meer letterlijke vertaling) is aanschouwelijker en tegelijk juister. Want het
zien, het opvangen van het gezichtsbeeld gaat aan de verstandswerking van
het kennen vooraf, hoe snel het een ook op het andere moge volgen. Een bepaling als door : toen, moet daarom altiyi met zekere speelruimte worden
genomen en het verband, dat hiermede tot stand wordt gebracht heeft noodzakelijk zekere speelruimte, zit altijd min of meer los, wat in het Hebreeuwsch
evenzeer wordt vermeden".
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wezen er reeds op) een merkwaardige overeenkomst met het Grieksche a6, dat in Hom. vaak in verbinding b.v. met g7CCLTOC voorkomt
( = en toen (vervolgens)).
De oorspronkelijke functie van deze woordjes is enkel een aan
elkaar verbinden van opeenvolgende gebeurtenissen, zonder van het
bepaalde karakter van die verbinding iets te zeggen. Wij kunnen ons
zinnen moeilijk anders dan door middel van causale, concessieve,
explicatieve e. d. voegwoorden verbonden denken, en het kost ons
moeite ons in te denken een zinsverband dat zulk een verbinding
nog niet kende.
Hom. is evenwel (en ook de O. T. Verhalen) voor den hoorder en
niet voor den lezer.
Men moet zich altijd den verteller denken, bezig met vertellen.
Soms rust hij even en gaat dan plotseling over in iets totaal anders.
De suggestieve werking is onmiskenbaar.
Wat zulk een pauze vermag wordt duidelijk b.v. in Il. 1, 51 v.v.

en vervolgens (cc&rap gnet-7') ( = en toen) op hen af afzendende
de scherpe piji
schoot hij — en altijd door brandden de voortdurende brandstapels der lijken.
De plotselinge overgang doet scherper het schrijnende van het
zware verlies der Grieken uitkomen, dan woorden vermogen. De
spanning neemt toe, doordat de toon, het gebaar, vooral de rust het
ontbrekende aanvult.
Maar zoo is ook duidelijk dat iedere vertaling (Voss en Vosmaer
ten spijt) falen moet.

Almelo.

J . R. BUISMAN.

Ter voorbereiding van de Grieksche reis
v

Boeken over Griekenland
II
Wie enkele van de reisbeschrijvingen las, die ik in mijn vorige artiekel besprak (Gijsen, Duhamel, Herriot, Guttman), zal ongetwijfeld opmerken dat
het algemeene reisplan van de diverse auteurs, en, tot zekere hoogte, ook hun
opmerkingen over het geziene, grote overeenkomst vertonen. Dat valt inderdaad bij de meeste bezoekers van Griekenland uit de laatste 3o jaar, die hun
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indrukken te boek stelden, onmiddellik op. De reizigers hebben maar enkele
weken, hoogstens enkele maanden in Griekenland vertoefd, en buiten de
banen van het toerisme zijn ze niet gegaan : van hun persoonlikheid hangt
het of of het reisverhaal ons iets zeggen zal of niet. Behalve de enkele werken,
die ik de vorige maal behandelde, noem ik nog Jacques deLacretelle—Le demiDieu ou le voyage de Grece (Paris, Grasset 1931), dat zeker niet een van de
minste is, een sterk persoonlik werk : zie b.v. zijn beschrijving van z'n bezoek
aan Delos en Myconos (p. 158-173), met de zo juiste opmerking : „ainsi, par
une extraordinaire contradiction, ces mines qui gisent dans une ile deserte
et eloignee de tout trafic sont celles qui evoquent le mieux la vie pratique
des Grecs et leur activite". Zijn vergelijking van Delos met Tinos („het
moderne Delos") is zeer juist.
Op hetzelfde plan staat ook een wat ouder werk, Griechischer Fruhling van
Gerhart Hauptmann (Berlin, Fischer 1908). Zijn reis is van 1907. Ik vestig
vooral uw aandacht op zijn opmerking (p. 88) : „Eine Stadt wie das moderne
Athen, das sich mit viel Gerausch zwischen Akropolis and Lykabettos einschlieszt, musz erst in einem gewissenSinn iiberwunden werden bevor der Geist
sich der ersehnten Vergangenheit ungestort hingeben kann." Mooi is ook zijn
suggereren van een te schrijven drama over Periander, Melissa en Lykophron
(p. 205-2 I 7) en de beschrijving van zijn dwaaltocht door Mistra onder leiding
van een jong en enthousiast Grieks geleerde.
Een merkwaardig boek over Griekenland, dat een aparte bespreking verdient, is Maurice Barres — Le voyage de Sparte (Paris, Plon.) Het is een werk
dat in elk geval, hoe men ook tegenover Barres' theorien staat, zeer lezenswaard is, al was het alleen maar om dat prachtige eerste hoofdstuk over
Louis Menard („Le dernier apotre de l'Hellenisme"), en om zijn boeiende stijl
en meeslepende betoogtrant. Zijn Griekse reis is daarom zo afwijkend van de
andere hier genoemde, omdat hij zijn teleurstelling over wat hij ziet, of liever
over de gevoelens die het zien van Athene b.v. bij hem opwekt, niet verbergt ;
integendeel : hij analyseert de oorzaken van het feit dat Hellas hem koel laat,
en dat hij alleen diep wordt getroffen door Daphni, en door de Frankiese
burchten in de Peloponnesos (zie vooral chap. XXI) d.w.z. door datgene wat
hem als gelovig Westerling en als Fransman niet zo ver en vreemd is, als het
klassieke Hellas. Hij erkent ook dat hij op reis gaat „avec une sorte de maussaderie et pour remplir un devoir de lettre (p. 2 7) " ; hij laat in een tweegesprek tussen een reiziger en een archeoloog (Chap. VI) de eerste zeggen dat
ook het door archeologen afgebroken paleis op de Akropolis, de burcht van
de 13e eeuwse Franken, zijn recht van bestaan had; in Mycene heeft hij voor
Schliemann niets dan boon (p. Iv). Pas bij het naderen van Sparta wordt hij
enthousiast : zie zijn prachtige beschrijving van „la vaste souverainete du
Taygete" (p. 202) en de verdere hoofdstukken over Sparta. In zijn naschrift
van 1911 vat hij zijn indruk samen : „Je voyais la Grece comme un sublime
opera qui s'est tu, comme une scene desertee oil gisent epars tons les instruments de l'orchestre . . ." (p. 251), en „dans le Parthenon, la cella, le naos est
vide, irremediablement" (p. 256).
Het spreekt haast vanzelf dat hij ook de minachting van al wat post-klassiek Grieks is, bestrijdt (cf. p. 262).
Na de bespreking van deze 20e eeuwse reisverhalen, wil ik.nog, zeer in het
kort, enkele uit de 19e eeuw noemen, die de lezers enig idee kunnen geven van
de ontwikkeling die het land in een eeuw onafhankelikheid heeft doorgemaakt. Want al vindt de West-Europese reiziger in Griekenland nog veel wat
hem achterlik zal voorkomen, toch is, in die honderd jaar slechts, de vooruitgang enorm. Om dat te realiseren raadplege men maar een of ander reisver-

78
haal uit 't begin van de 19e eeuw, b.v. dat van Byron in zijn Letters and Journals, of in zijn gedichten en zijn aantekeningen daarbij ; ook in de memoire's
van Byron's reisgenoot op zijn eerste Griekse reis (18094 1) Hobhouse (lord
Broughton—Travels in Albania . . .). Byron kende het land vrij goed, beter clan
vele moderne reizigers, hij was tweemaal tamelik lang in Athene, en kende
wat Nieuw-Grieks. Ook van Aug. 1823 tot zijn dood (April '24) was hij in
Griekenland. Van de Franse reizigers uit die tijd noetn ikvooral Chateaubriand,
die in 18o6 op weg naar Jeruzalem, de Peloponnesos doorkruiste, Athene
bezocht en ook verscheidene eilanden aandeed. Zijn „Itineraire" geeft van
deze reis een boeiend verslag. Het Griekenland van Byron en Chateaubriand
is het verwaarloosde, vuile en onveilige Turkse wingewest : beide schrijvers
geven vele voorbeelden van het totaal gebrek aan bestuur dat een typies
kenmerk van de Turkse heerschappij was : het land gaat steeds achteruit en
wordt meer en meer ontvolkt. En toch is de toestand zoals zij die beschrijven
nog gunstig, vergeleken bij die tijdens en omniddellik na de vrijheidsoorlog ;
die vinden we weergegeven door Lamartine in zijn „ Voyage en Orient" . Hij
bezocht in Augustus 1832 Nauplia (toen de hoofdstad !), Athene en enkele
eilanden. Hij zag Athene als een „assemblage confus, vaste, morne, desordonne de huttes ecroulees, de jardins et de cours ravages, de moncea-ux de
pierres entassees . . . zo luguber was het stadje niet in de tijd toen Byron in
het Capucijnerklooster woonde en z'n bekende Maid of Athens, ere we part . . .
schreef. Chateaubriand wijst wel op de verlatenheid van de kust. Piraeus is
niet meer dan een klooster, een winkel en 'n militaire barak; maar zijn totaalindruk van de Attiese vlakte, zoals hij die ziet, van Eleusis over de bergen
komende, is gunstig. De passage waarin hij dit ontdekken van de vlakte om
Athene beschrijft, is zeer mooi (Itineraire, prem. p., 23 aout).
Geven deze en andere schrijvers een idee van de toestand in het begin van
de 19e eeuw, voor --1- 185o bezitten we een getuigenis in het werk van Edmond
About, met name in zijn roman „Le roi des montagnes" , en in z'n gedokumenteerde werkje „La Grece contemporaine" (186o). Het beeld dat About van het
Griekenland van die tijd geeft, is niet verheffend, maar hij is, tenminste in het
laatste werk, volkomen eerlik, en naast de vele belachelikheden die hij bespot, verzwijgt hij ook het goede wat hem in 't land en in zijn bevolking trof,
niet. De roman heeft in Griekenland veel kwaad bloed gezet, en hij heeft
misschien ook Griekenlands naam geen goed gedaan. Maar de charge ligt er
toch vrij dik op ; de bandietenhoofdman, die in kontakt staat met ministers,
en die de gendarmerie omkoopt en heel Attika terroriseert, is wel geteekend
naar 't prototype van dee tot in de 20e eeuw bestaande Griekse roverhoofdman (erfgenaam van de Kleften uit de Turkse tijd), maar sterk overdreven;
dat blijkt niet het minst uit About's andere boek, dat ik noemde. Men merke
overigens ook op dat zijn geestige spot niet alleen de Grieken, maar ook b.v.
de archeologen, de Engelsen of de Atnerikanen geldt.
In de tweede helft van de ige eeuw komt Griekenland meer en meer tot
een ordelik bestuur ; de definitieve konsolidatie kon overigens pas in onze
eeuw plaats vinden, nu aan de nationale aspiraties in hoofdzaak voldaan
is ; I9e eeuws Griekenland is eigenlik in een voortdurende onafhankelikheidsoorlog gewikkeld geweest. De indruk die Charles Maurras in 1896 bij de
Olympiese spelen krijgt, is vrij gunstig. Men leze zijn Voyage d' Athenes (in
„Anthinea", Paris,Felix Juven). Natuurlik is er nog veel belacheliks voor een
West-Europeaan, maar hij is b.v. vol lof over modern Athene, en ziet vele
mooglikheden in die stad en haar omgeving; over de oude stad schrijft hij
met groot enthousiasme ; de zuilen van het Parthenon geven hem een „folie
lyrique". Ook over de moderne Grieken laat hij zich uit; wat hun afstam-
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ming betreft, vergelijkt hij de rol van het Griekse element op de Balkan, met
die van het Romeinse in Gallie en elders : Slaven, Boelgaren en Albanezen
zijn toch alle op den duur gehelleniseerd.
Meer dan Maurras' interessante, maar korte schets over het Griekenland
van het eind der 19e eeuw, geeft Gaston Deschamps — La Grece (1892). De
toestand, zoals hij door Deschamps getekend wordt, is die, welke duurt tot
de Balkanoorlogen van 1912/13. Daarna komt het Griekenland zoals Guttmann e. a. het beschrijven.
* *

*

Wie van nieuw-Griekenland meer wenst to weten, dan wat een WestEuropese reiziger er opmerkt, die zal naar de Grieken zelf moeten luisteren,
en dan in de eerste plaats naar hun volkspoezie : prachtige verzen, die nog
leven in de niet door de Westerse beschaving overwoekerde provincie, die nog
van geslacht op geslacht worden overgebracht, en die de onontwikkelde boer
en ezeldrijver kennen : verzen over de verovering van Konstantitiopel, over
de vrijheidsoorlog, over de Kleften (de jonge mannen, die in de Turkse tijd
een vagebonden-leven in de bergen stelden boven onderhorigheid aan de
Turkse macht) over leven en dood, de strijd van de Kleft met Charos (moderne doodsgod), over Dijenis Akritas, de held van het Byzantijnse epos, die
de Oostgrens van het Rijk tegen de vijanden verdedigt, over ErotOkritos, de
held van het Kretenzies epos (uit de 1 7e eeuw) , en over al wat het dagelikse
leven van de plattelandsbevolking aangaat : hun feesten, hun geloof en hun
bijgeloof. Dit alles is ook voor wie Been Nieuw-Grieks kent toegankelik. Sinds
Byron, Fauriel e. a. er de aandacht van West-Europa op vestigden zijn er
meermalen uitgaven in Frans, Duits of Engels verschenen ; ik noem b.v.
H. Pernot — Anthologie populaire de la Grace moderne (Paris, 1910) en (voor
proza-verhalen )P. Kretschmer — Neugriechische Meirchen (Jena, 1919).
Naast de volkspoezie en sprookjes, kan ook de nieuwe literatuur ons een
inzicht doen krijgen in het volkskarakter van de hedendaagse Grieken. Die
literatuur, opgekomen sinds het einde van de 18e eeuw, met de nationale bevrijding, en sterker en veelzijdiger zich ontwikkelend (vooral op gebied van
de poezie) sinds + 188o, vindt de Nederlandse lezer uitstekend beschreven
door Dr. D. O. Hesseling in zijn Geschiedenis der Nieuw-Griekse letterkunde
(Haarlem, 1921). De belangstellende vindt in dat werkje verdere literatuur;
ik wil spesiaal de aandacht vestigen op Hubert Pernot — La Grece actuelle dans
ses poetes (Paris, 1921) en op het later verschenen en dus door Hesseling nog
niet genoemde : Karl Dieterich — Neugriechische Lyriker (Leipzig, 1928). Van
Palamas, veelal beschouwd als Griekenlands grootste dichter, en in elk geval
een figuur van meer dan nationaal belang, zijn verschillende werken in de
West-Europese talen overgebracht (in 't Frans b.v. twee delen : Costis
Palamas — Oeuvres choisies, Paris, 1922, en : Les douze paroles du tzigane
(1931), een van zijn hoofdwerken, alle vertaald door Eug. Clement). Van het
nieuwe proza (literair wel minder belangrijk dan de poezie, maar folkloristies
buitengewoon interessant) vindt men het een en ander bij een in de serie
Nieuw-Griekse Novelles, bij Brusse (1918-1924) uitgegeven in vertaling van
Mevr. J. A. Lambert-van der Kolf en Dr. N. J. Beversen.
Tenslotte wil ik nog wijzen op een artiekel over „La litterature de la Grece
moderne" door Louis Roussel (Revue de Paris, ter Sept. 1928, p. 121-141),
een kort overzicht, met rake typeringen, geschreven met enthousiasme voor
de Nieuw-Griekse letterkunde, en als eerste kennismaking en voorlopige
orientering uitermate geschikt. Veel van zijn opmerkingen en typeringen zijn
ongetwijfeld hoogst subjectief, maar dat vermindert mijns inziens de waarde

van deze beschouwing niet. Hij zegt o. a. zeer terecht van de moderne toerist
in Griekenland „plus il sera lettre, moins il aura d'yeux pour voir la Grece
vivante", en eindigt met : „dans l'Hellade, la litterature continue".
Ik hoop er, voor mijn deel, toe te hebben bijgedragen dat de eerst-geciteerde opmerking altans op de Hollandse toeristen in het voorjaar niet toepasselik zijn zal, en dat zelfs een enkele hunner de waarheid van het laatste
citaat zal leren beseffen.
A lkmaar .

G. H. BLANKEN.

Over Plato's Meno en Hippias Minor
Naar aanleiding van Prof. Ovink's nieuwe boek : Philosophische
Erklarung der Platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor
Voor menig oud-gymnasiast zal de Meno geen onbekende zijn. In de bewerking van Dr. H. D. Verdam heeft deze dialoog de ronde door ons land
gedaan en ongetwijfeld bij velen een levendige belangstelling gewekt. Wat
daarvan wel het langst in de herinnering zal blijven is waarschijnlijk het bewijs dat Socrates geeft voor zijn stelling dat ,leeren' zooals we ons dat denken,
n.l. een opnemen in den geest van gedachtemateriaal, dat daar voordien niet
aanwezig was, in het geheel niet bestaat, doch slechts een wakker-roepen is
van wat, reeds sinds onze geboorte aanwezig doch veronachtzaamd, een onbewust bezeten rijkdom in ons is, waarop we alleen maar attent gemaakt
hoeven te worden om er voortaan als eigenaar over te kunnen beschikken.
Deze krasse stelling, die zulk een hoopvollen kijk geeft op de capaciteiten
van onzen geest, deze leer dat alle 1.2.4cOlac in waarheid devit,tvriat4 is, wordt
dan door Socrates bewezen met hulp van een totaal onontwikkelthn slaaf, dien
hij, slechts door hem vragen te stellen, dus door hem aan het nadenken te
brengen, zonder zelf hem op eenig gegeven te wijzen, de volstrekt niet voor
de handliggend€ oplossing weet te laten vinden van een wiskundig probleem.
Het gaat om het teekenen van een vierkant dat tweemaal zoo groot van
oppervlak moet zijn als een gegeven vierkant. Na veel mistasten vindt de
slaaf dat de diagonaal van het gegeven vierkant daartoe als zijde van het
gezochte moet dienen.
Hoewel de moderne lezer, die scherp op Socrates' woorden let, zal moeten
toegeven dat deze inderdaad niets anders deed dan vragen, zal hem toch het
bewijs niet volkomen bevredigend aandoen. Hij zal de gedachte niet van zich
af kunnen zetten dat het ondanks alle vragen toch maar Socrates is die dien
slaaf binnen een gedachtensfeer heeft geleid waar deze uit zich zelf nooit en
nooit zou zijn gekomen. Vanwaar immers die behoefte om een oppervlak te
verdubbelen van een figuur die gelijkvormig diende te blijven en vanwaar die
opzet om het niet bij een ,ten-naaste-bir te laten, zooals de praktijk dat
suggereert, maar voort te blijven struikelen tot ten slotte een — alleen door
het denken te constateeren — ,volledige' nauwkeurigheid, is bereikt? Wat de
slaaf voor dit gesprek meebrengt is slechts zijn gezond verstand. Maar als
Socrates de oplossing niet had geweten, zou ook de slaaf haar niet ontdekt
hebben! Socrates' vragen verraden een handigheid die ons soms doet glirnlachen, maar die ons argwanend maakt dat ook wij zelf hier dupe van zijn
handigheid zijn geworden.
Herlezen we het gesprek met den slaaf, nu wantrouwiger dan den eersten
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keer, dan vinden we dat het zoogenaamde bewijs der voorgeboortelijke kennis
eigenlijk alleen laat blijken dat die slaaf een gezond verstand heeft, d.w.z.
het vermogen, elken gezonden geest eigen, om redelijke conclusies te trekken. Zijn denken komt, als het uitgaat van zelfde vooropstellingen als wij,
tot dezelfde conclusies als wij. Dat hij voordien fouten maakt en verkeerd
uitkomt ligt niet aan onvolmaaktheid van dat redelijke vermogen, maar aan
zijn slordige gebruikmaking daarvan.
Met andere woorden : dit heele bewijs zegt niets over wat de slaaf aan kennis, aan overtuigingen in zich omdraagt maar hoe hij van de eene overtuiging
tot de andere komt. En inderdaad : hier hebben we een capaciteit van het
ruenschelijke denken die hem ,van nature' eigen is, die niet bijgebracht doch
slechts verfijnd en geschoold kan worden, een bezit a priori dat ons denken
tot redelijk denken maakt.
Plato is dus de eerste geweest, wien het is opgevallen dat de instemming,
die iemand allerwegen vindt als hij een redelijke gevolgtrekking maakt uit
een vooropstelling die algemeen erkend wordt, niet uit de ervaring stamt
maar blijkbaar door ons reeds van den aanvang of wordt meegebracht : nergens treedt dit duidelijker aan het licht dan in de meetkunde, die spreekt over
figuren welke in zulk een exactheid ons nimmer voor oogen zijn gekomen en
waarbij toch de conclusies een graad van zekerheid en overtuigendheid bereiken, zooals we omtrent zintuigelijke ervaringen maar zelden zullen hebben. Waarschijnlijk is het ook aan Plato juist omtrent de meetkunde zoo
sterk opgevallen ; daarom moet de meetkunde hem een bewijs leveren en
daarom ook ontging het hem dat wat hier het gevoel van volstrekte zekerheid gaf niet de inhoud was van wat er bewezen werd maar de weg (het logische der conclusies) waarlangs dat bewijs was tot stand gekomen. Hij heeft
geloofd omtrent den inhoud van het denken een ontdekking gedaan te hebben, die in waarheid den vorm daarvan betrof.
Achterna — we leven 2300 jaar later — kan men deze mistasting vrij
makkelijk aanwijzen en moeten we ons best doen om te beseffen dat het toch
niet ,dom' van Plato was dat hij hier misgreep. Het is een ondankbare taak
om ,voorgeslacht' te zijn; Weh dir, dasz du ein Vorfahr bist ! Wat eens misschien het hoogtepunt van een geniaal leven was, het vinden der zoogenaamde
stelling van Pythagoras, is thans een half-belangstellend, half-berustend aanvaard allemans-bezit, eigendom van ieder die de derde klasse eener middelbare school heeft doorgemaakt en de scholier, die al een jaartje verder is zal
zich misschien, als hij er aan terugdenkt, met verbazing en medelijden afvragen waarom Pythagoras al het verdere niet eveneens heeft gevonden daar
het er immers logisch uit voortvloeit ! Bij de bestudeering van het verleden
zijn er wellicht weinig dingen zoo moeilijk als het nabeleven der openbaring
die er moet gelegen hebben in het voor het eerst doorbreken van een nieuw
inzicht, het opwindende van de nog ongrijpbare rijkdommen aan verdere
vondsten die daarachter, voelbaar aanwezig maar nog onbereikbaar, verscholen liggen. Voor het late nageslacht is het een verfijnd genot om zich
rekenschap te geven van de resultaten waartoe latere generaties, voortgaande
langs den nieuw gevonden weg, gekomen zijn en dan te merken hoe richtingzuiver reeds die eerste geniale wegbereider koers wees. Want telkens valt
het dan op dat deze het eigenlijk beter bedoelde dan hij zelf wel vermoedde
en onder woorden brengen kon. Bijvoorbeeld in den Meno kan men nog nahooren hoe Plato zelf er een vaag gevoel van had dat zijn ontdekking van
het a priori een andere formuleering en een ander bewijs behoefde, als hij no
alles te hebben waar gemaakt en Meno's uitdrukkelijke instemming te hebben
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verkregen, Socrates toch nog laat zeggen dat hij het thans gevondene toch
niet door alles heen zou durven volhouden (06y. Eiv 7,:cicvu i!nrep
X6yos.)
atLazypLaocipp.).

Professor Ovink heeft zich in zijn boek over Meno en Hippias Minor speciaal dit terugzien van uit het tegenwoordig bereikte tot doel gesteld. Er valt
daardoor een slaglicht op de groote lijnen van ontwikkeling van allerlei wat
bij Plato in nuce reeds aanwezig is. Uiterst moeilijk is het daarbij uit te maken
of men Plato reeds den ontdekker mag noem en van wat aan zijn vondsten
blijkt vast te zitten. Is iemand bezitter van wat zich in hem, vaag maar zuiver
aangevoeld, omzet in heldere gedachten die bij die eerste, sindsdien verloren,
bedoeling achterblijven? Wanneer men hem de -vondsten uit later tijden zou
kunnen voorleggen en hij dan zeggen zou : ,zoo heb ik het ook eigenlijk bedoeld', komt dan hem de eer van het ontdekken ten voile toe? Maar deze
vraag is van ondergeschikt belang voorzoover zij alleen persoonlijke kwesties
betreft. Veel dieper wordt haar beteekenis wanneer we door haar weer eens
bedenken dat er van een geboortemoment van eezi groote gedachte feitelijk
nooit gesproken kan worden. Geen inzicht is volkomen nieuw, altijd weer
laten zich voorafgaande stadien aanwijzen die zonder scherpe overgangen
voeren tot zijn huidige gedaante.
De Hippias Minor zal minder bekend zijn dan de Meno. Het is een debat
tusschen Socrates en den sophist naar wien de dialoog heet, over de vraag of
hij, die met opzet misdoet, beter is dan hij die het per ongeluk doet. Socrates
beweert dat zijn verstand hem dwingt tot een bevestigend antwoord, maar
als hij ook Hippias, al vragende, de mogelijkheid heeft benomen om het te
ontkennen, kan hij het toch niet nalaten te verzekeren dat zijn eigen overtuiging, ondanks alle motiveeringen, uiterst wankel blijft. Aan het slot
geeft hij nog even een wenk, die zijn werkelijke opvatting doet raden: cHij
die vrijwillig misdoet en leelijke, slechte daden bedrijft, o Hippias, tenminste
als er zoo iemand bestaat, kan dus moeilijk een ander zijn dan de deugdzame.'
Hier ligt het geheim : zelfkennis en menschenkennis hebben Socrates doen
begrijpen dat alle misdoen voortvloeit uit een gemis aan inzicht, dus dat de
misdadige bij vergissing een schijnbelang, dat met zijn ,heden' samenhangt
en geheel van de aarde is, laat gelden in de plaats van zijn waarachtig zielsbelang dat nooit buiten het ,ik' kan liggen. Maar wie zoo onder de suggestie
staat van een schijnbelang, handelt niet vrijwillig; hij is nog niet tot de waarheid ontwaakt, leeft nog in een droom en verricht slechts dwanghandelingen,
die hij wel de zijne noemt maar die in werkelijkheid vroondiensten zijn, voor,
zijn fantasieen verricht. De woorden : misdoen' weerleggen dus
elkaar wederkeerig juist als bij : een vierkante cirkel.
Maar naast dit hoofdmotief van den Hippias komen nog verschillende
andere punten ter sprake, waaronder men; als bij den Meno, veel aantreft dat
in latere dialogen of bij latere denkers tot verdere ontwikkeling is gekomen.
Prof. Ovink wijdt hieraan menige uitvoerige beschouwing, waarvan de beteekenis pas ten voile duidelijk wordt als men met den dialoog grondig vertrouwd is geraakt. Het geheel is kennelijk het werk van een geleerde die
tijdens een onderbreking van andere studien zich, nog vervuld van na-gedachten daarover, heeft afgewend naar deze dialogen en die nu, ingevolge
zijn waakzame vatbaarheid voor wat hem tot nu bezighield, zich telkens door
Plato als het ware persoonlijk daarover aangesproken voelt.
Haarlem.

H. OLDEWELT.
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Nederlandsche dichters
v
LEOPOLD EN DE KLASSIEKEN
Van de dichters, aan wie wij den phaenomenalen opbloei onzer
poezie op het eind der vorige en in het begin dezer eeuw te danken
hebben, is Leopold wel het meest innig in aanraking gebleven
met de klassieken. Hij is de eenige onder hen alien, die ook als
philoloog werkzaam was en als zoodanig uitmuntte, terwijl hij
eveneens tot kort voor zijn dood als docent door het gesproken
woord bleef werken ; bovenal echter werd hij Un der meest vereerde
dichters, wiens waarde ook in ruimeren kring steeds meer erkend
wordt.
Dat deze twee uitingen van zijn geest en gemoed buiten onderling verband zouden staan, is op zich zelf reeds weinig aannemelijk,
en is geheel en al ondenkbaar bij iemand, wiens zieleleven van zulk
een uiterste concentratie en zelfontleding is geweest. lets anders
is het echter, in zijn gedichten de sporen ervan aan te wijzen ; van
directen invloed der oude schrij vers, bestaande in navolging van
passage's, in het overnemen van vergelijkingen en beelden en het
uitwerken van gegevens, vinden wij in de beide bundels gedichten
zoo goed als geen voorbeeld, in tegenstelling tot Kloos, Gorter en
anderen. Bij Leopold behoefde er hiervan geen sprake te zijn, daar
de poezie en philosophie der oudheid een spontaan erkende psychische waarde voor hem vormden, die hij in zijn gevoels- en gedachtenleven had opgenomen, doch voor hem geen objectief buiten hem
liggend gegeven waren, dat hij als dichter wenschte te bewerken.
Leerzaam is het, in dit verband de eenige plaats te bestudeeren,
waarin uitdrukkelijk erkende navolging van eenigen omvang te
bespeuren valt ; in het gedicht Otvou 'vx 6.7ocAxy[LOv (blz. 125 der
eerste „Verzen") lezen wij :
En Sappho's laatste appel, aan den tak
gebleven, waar hij na den pluk voortaan
zich volzoog aan het sap en ongestoord
zwol tot satijnen rondte, tot den schat
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des laten zomers, de vertroeteling,
die hing in de armen van de middaghitte,
de schoone prins, over wiens donzen wangen
de zonnestralen slopen, om zijn blos
en donker uitzicht heimelijk naar 't hart
der franke broeders, ruim uitgaande winden,
als dan op herfstnamiddag zich gaat neigen
de trotsche vrucht en loslaat
– -

Het fragment van Sappho luidt, letterlijk vertaald : „zooals de
zoete-appel een blos krijgt aan het uiteinde van een twijg, heel aan
het uiteinde, en de appelplukkers vergaten hem dan ook; maar
neen, zij vergaten hem niet, doch zij konden hem niet bereiken —"
(Bergk 93 = Diehl 116).
Beide keeren is het een vergelijking ; de dichteres wil de lang ongenaakbaar gebleven bruid ermede teekenen, de dichter beeft de
vergelijking naast een andere ingelascht in een wijdsche, in statig
rhythme zich ontplooiende uitbeelding van het alles tot in de verste
verten doortrillende materieele en psychische gebeuren. Sappho's
appel is voor hem een gevoels- en verbeeldingselement, dat ongewild
opwelt uit de diepten van zijn geest ; hij grijpt het aan, benut het
voor zijn doel, doch hoe anders kleedt hij het in dan de innig en
hartstochtelijk voelende, maar tevens naieve Sappho met haar tot
rechtstreeksche uiting dringend zieleleven ! Bij ham beperkt zich de
plastische weergave van den appel tot het noodige ; al haar gedachten gaan tot de bruid, die een meisje bleef, toen andere reeds vrouw
waren ; dien appel vergaten de plukkers — haar vergaten de
mannen . . . .? Maar dit is natuurlijk niet zoo geweest ! De appel
hing te ver, de vrijers konden zoo hoog niet reiken.
Thans Leopold ; de appel is bij hem gevoelsobject geworden ; hij
k.an niet ophouden, zich te verdiepen in de weelde en rijkdom van
die schoone vrucht ; al zijn voelen richt hij op het voorwerp, dat
geen voorwerp meer is, man- een levend wezen temidden van levende krachten. Iets dergelijks verwachten wij, zij het ook niet in
zulk een verfijning en verdieping, bij Virgilius ; in dezen vorm is het
geheel Leopold.
Wanneer wij dus in zijn bundels meesterlijke vertolkingen vinden
van oude Fransche dichters en Oostersche poezie, wanneer wij in
den „Cheops" den ommegang van den dooden Pharaoh door het
wereldruim en den inkeer tot zijn grafmonument met een gevoel
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van overmeesterend ontzag volgen, behoeft de vraag niet bij ons
op te komen : „Was er dan geen Grieksch of Latijnsch gedicht, dat
hem tot navolging lokte?" Hij dacht er evenmin aan, door een
bewust voorgenomen herschepping, antieke verzen tot de zijne te
maken, als hij dit met gedichten in zijn eigen taal behoefde te doen.
Eerder verwachten wij uitwerking van verhalen uit de mythologie, die in alle tijden een bron van inspiratie voor menigen modernen dichter gebleven is. En zoo treffen wij inderdaad in den
eersten bundel (biz. 6o) het gedicht „Panisch" aan, waarin de aan
Pan toegeschreven plotselinge verbijstering geschilderd wordt, die
in de eenzaamheid van het woud zich plotseling openbaart en de
reien der nymphen doet uiteenstuiven. Maar dit korte gedicht, hoe
bijzonder ook van uitbeelding en weergave van stemming in versbouw en woordenkeus, is, vergeleken met het geheele oeuvre, niet
van voldoende beteekenis, om van voorliefde voor dezen vorm van
poezie bij Leopold te kunnen spreken. De Christus-verzen zijn daar,
om te bewijzen, dat, waar het om godsdienstige voorstellingen gaat,
:le vertrouwelijkheid en de deemoedige ontroering der Middeleeuwsche geloovigheid hem als kunstenaar nader lag, dan de uitbundige levensvreugde van den Olympus en de klankvolle namen,
die een viers luister kunnen bijzetten.
Komen wij thans tot de levenshouding en de wereldbeschouwing van den dichter, dan zien wij eerst recht, hoe hij leefde in
de gedachtensfeer der antieken. Van een bepaald philosophisch
systeem is bij hem geen sprake ; hiervoor was hij te zeer lyricus, te
zeer afkeerig van elken strak logischen opbouw in abstracten
trant ; zijn levmsbeschouwing echter, bepaald door zijn reageeren
op de buitenwereld en zijn lectuur, naarmate die gevoelens van
sympathie of antipathie opwekten in zijn hypersensitief gemoed,
is in al die jaren weinig veranderd.
Bij onze poging, Leopold's denkwijze in zijn gedichten te benaderen, geven de o verige werken den weg aan : zijn „Stoische Wijsheid" en „Uit den Tuin van Epicurus." Het waren de Stoa en het
Epicurisme, die hem no stonden en tot volkomen congeniale herscheppingen, tevens getrouwe vertalingen, brachten, eerst van
Marcus Aurelius, vervolgens van eenige documenten aangaande
Epicurus en zijn leer. Daarnaast gaf hij als philoloog een editie
van Marcus Aurelius in de „Oxford Classical Texts," een reeks

uitgaven, die slechts weinige niet-Engelsche medewerkers telt ; en
in zijn laatste jaren interesseerde hij zich voor de editie van de voor-
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naamste teksten betreffende Epicurus, door Von der IVIfihll in de
Bibliotheca Teubneriana tot stand gebracht. In hoeverre deze chronologische volgorde wijst op een verandering in zijn voorkeur,
waag ik niet te beslissen ; zijn denkwijze is er in elk geval niet door
veranderd.
Trouwens de Stoa en de Tuin, die men allicht geneigd is, als
tegengestelde grootheden te beschouwen, bieden, al mogen de
uitgewerkte systemen en de kampen, die hun aanhangers innamen,
verschillend zijn, in wezen vele punten van overeenkomst en stoelen
op denzelfden wortel ; reeds Virgilius en Horatius zochten bij beide
stelsels verdieping van levensinzicht, zij het ook in omgekeerde
volgorde, en bij den laatste althans heeft nimmer het eene het
andere verdrongen. Juist die trekken, die in harmonie met Leopold's
gemoedsgesteldheid zijn, vindt men bij beide terug ; het zip de
stelselmatige wering van alles, wat de gewone menschheid als nuttig
en wenschelijk nastreeft, de cultus van den wijze, die als een hooger
wezen staat boven het daagsche gewoel, de handhaving van de
persoonlijkheid tegenover de hartstochten en het contact met de
vaak zinneloos schijnende buitenwereld.
In hoevele gedichten beluistert men niet een overeenkomstigen
grondtoon, uitklinkend in een vaak matte, doch nimmer verzwakte
resignatie ! Doch ook hier weer is het de moderne tnensch, wiens
aandoeningen en gedachten van een oneindige gecompliceerdheid
en verfijning zijn en tot de meest wisselende conflicten leiden; het
is de dichter, bij wien de ideeen zich terstond omzetten in beeld en
rhythme. Het duisielijkst vinden wij het ideaal van den Epicureischen
wijze, die het AdcOe PrZocrocc als richtsnoer heeft gekozen, weergegeven
in het tweede gedicht op Verlaine's dood, van hem, die
was tot den eenigen zin gekotnen
des levens : dat wij wezen zouden
verscholen, in geduld gehouden
en wegverloren, z•56 eerst vromen.
Een wijze —

(Verzen I, blz. 41)

Maar niet alleen 's dichters zieleleven, ook zijn fantasie blijkt
geinspireerd door Epicurus, wanneer hij in „Cheops" een cosmogonische voorstelling geeft, die — alweer afgezien van I,eopold's
zeer bijzondere kunst in details, en ook van zijn kennis van den
tegenwoordigen stand der wetenschap — in een philosophisch leerdicht der praesocratici had kunnen voorkomen.

87
Epicurus laat (voortbouwend op Democritus) de atomen, verspreid in de wereldruimte, vallen, geeft hun baan dan een niet
nadere verklaarde afwijking, doet hen zoodoende in botsing komen
en in de hierdoor ontstane werveling ontelbare werelden gevormd
worden, gescheiden door leege intermundia. In prachtig plastische
schildering doet Leopold evenzoo het „wereldstof", dat overal
rondzweeft, „plotseling verzinken schoksgewijs" en „vloeien in gebogen bedding", die wordt een „ronde kolk", en tenslotte een
„moederschoot" waaruit de kosmische lichamen geboren worden.
Volgens eenzelfde voorstelling laat Epicurus, in navolging van
oudere denkers, op de pas gevormde aarde de levende wezens
ontstaan : crescebant uteri terram radicibus apti (Lucretius V 8o8).
Tenslotte herkennen wij eenige regels verder in „den onontkomen
dwang eerlang geslagen / om het geschapene" de 4.vc'xyx-i of sti.cxpp.6vil
van Democritus als opperste oorzaak van alles, die ook Epicurus
(met uitzondering evenwel an de vrije wilsbeschikking van den
mensch) aanvaardde.
Zoo heeft dus Leopold in de antieke literatuur veel gevonden,
dat in volkomen harmonie was met zijn ingenium. Men kan natuurlijk niet volhouden, dat hij zonder dit dagelijksch verkeer met de
edelste geesten van Griekenland en Rome zich niet tot een groot
dichter ontwikkeld zou hebben ; maar dat zijn kunst veel aan diepte
en rijkdom gewonnen heeft, dank zij de klassieken, staat vast. `Vie
hem wil doorgronden, moet, als hij, deze voorschool doorloopen
hebben.
Rotterdam.
W.J.W. KOSTER.
AOE MOI HOT ETi2 . . . .
Waarmee zou Archimedes onze aarde hebben willen bewegen, als
hij een plaats had kunnen vinden, om op te staan? Men denkt gewoonlijk aan een hefboom en neemt dan zonder nader onderzoek
aan, dat hij zijn uitlating juist deed naar aanleiding van de ontdekking, dat macht en last zich omgekeerd verhouden als de afstanden
van het steunpunt tot hun richtlijnen.
Wanneer men echter de bronnen van het verhaal nagaat, dan
blijkt dit nog lang niet zeker te zijn. Plutarchus, Vita Marcelli cap.
19, verhaalt, dat Archimedes beweerd had, dat het mogelijk was
met een gegeven kracht een gegeven last in beweging te brengen
(6c T7 8o0zio-n &Mg/a TO 8006 (3dcpoc xtvilacct 3uvocT6v icrt-c) en dat hij
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daarbij in jeugdigen overmoed (veocw.evady.evoc) de beroemde uitspraak zou hebben gedaan, dat hij, indien hij een andere aarde ter
beschikking had, daarvandaan deze in beweging zou kunnen brengen Voc, et yijv er.xv isipocv, ixivvrev clv Totorip tizrapacc elc ixeiwpr).
Op uitnoodiging van koning Hieroon zou hij toen een demonstratie
op kleinere schaal hebben gegeven, door een van 's konings schepen,
volgeladen met menschen en goederen, dat vele handen met groote
moeite op het land hadden getrokken, geheel alleen met kalme
handbewegingen weer in zee te trekken.
De klassieke schrijvers zijn het er nu niet over eens, van welk
toestel Archimedes zich bij deze gelegenheid zou hebben bediend.
Plutarchus zelf zegt, dat het een 7coXocrnocaToc was, d.i. een takel,
met een groot aantal katrolblokken (waarschijnlijk meer da.n vijf,
omdat nevrdcarcoca-coc als afzonderlijke term voorkomt). Proldos, in
zijn commentaar op Euclides I, ed. Friedlein p. 63, die het verhaal
van het schip ook doet (zonder daarbij over het bewegen van de
aarde te spreken), omschrijft het gebruikte toestel niet. Heroon, die
zonder Archimedes speciaal te vermelden, het algemeene probleem,
met een gegeven kracht een gegeven last te bewegen, uitvoerig behandelt 1, beschrijft in dit verband o.a. den z.g. Baroulkos, een instrument, waarin een windas wordt gedraaid door een systeem van
tandraderen, waarvan het laatste door een schroef zonder eind
wordt gedreven. En waarschijnlijk denkt Athenaios aan een dergelijk toestel, wanneer hij in de Deipnosophistai Archimedes een
schroef laat gebruiken, om het schip van Hieroon in beweging te
brengen 2 .
Over het bewegen van de aarde lezen we dan o.a. weer bij Pappos
(Collectio VIII, io), die de bekende formuleering Mc ti.ot -rcoii crre) ma
-ztviii Tip) yiiv vermeldt naar aanleiding van het boven gestelde algemeene werktuigprobleem; bij Simplikios in den commentaar op de
Physica van Aristoteles (ed. Diels, p. II io), die zegt, dat Archimedes
na het construeeren van het cr7ocOEJ,La-nx6v Opyocvov TOv xcaooci,evcsv
zapLaTicovx de woorden IT& pi.,-) val. xtveo Tip yip) zou hebben uitgeroepen ; en. bij Tzetzes, 3 die Archimedes, in den (Dorischen) tongval
van Syracuse laat zeggen 7 61 pe.6, ;too, zcym-Ecovt 73cv yaiv xtAcyco 7raficrav.
1 Heroon spreekt over dit probleem: Mechanicontm Fragmental,
1. Opera,
(Teubner) Vol. II, fasc. 1, p. 256 seq. Ook Dioptra, cap. 37. Opera, III,
3o6 seq.
2 Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum I,ibri XV. rec. Kaibel. V,
2o7 a, b.
3 Tzetzes, Chiliades III, 13o.
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Hier ontmoeten we dus twee schrijvers, die in verband met het
bewegen van de aarde van een zocplas-twv als instrument gewagen.
Daardoor rijst de vraag, wat een zap racrTi.wv was. Simplikios noemt
het een weegtoestel, maar in de i6e eeuw wordt het door Simon
Stevin 1 omschreN, en als een toestel, dat „assen met oneyndelicke
schrouven" bevatte, vermoedelijk dus jets in den trant van een
Baroulkos. Wat Tzetzes er onder verstond, blijkt niet 2
Nu is het echter wel zeer waarschijnlijk, dat de opvatting van
Stevin op een misverstand berust, dat veroorzaakt kan zijn, doordat men het bericht van Simplikios met dat van Plutarchus combineerde en aan het toestel, dat door dezen of door anderen, die
dezelfde geschiedenis behandelden, werd beschreven, den naam
hechtte, dien men bij den commentator vond. Ten eerste is Simplikios wel een meer gezaghebbende bron voor de beteekenis van een
technischen Griekschen term dan Stevin; bovendien echter pleit
de volgende beschouwing sterk voor de juistheid van zijn opvatting.
Onder de vele vertalingen en bewerkingen van Grieksche mathematische geschriften, die aan den Arabischen wiskundige en astronoom Thabit b. Qorra te danken zijn, komt, in Latijnsche overzetting van Gherard van Cremona, voor een Liber Chayastonis,
waarin het toestel wordt behandeld, dat de Romeinen stately( noemden, dat in ons land in de 16e eeuw als ousel en in onzen tijd als
unster 3 bekend staat : het is de balans met ongelijke armen, die in
staat stelt, een onbekend groot gewicht met behulp van een klein
bekend te bepalen. Men heeft er nu lang over gestreden, of het
woord Charasto (dat ook voorkomt als Carasto, Kanisto en Baracto)
dit toestel zelf aanduidt of den schrijver van het werk, waarin het
wordt behandeld ; sommigen hielden het voor een omvorming van
een Arabisch woord karstim, dat door bemiddeling van het Syrisch
met het Grieksche zeip zou samenhangen ; anderen zagen er een
.

I Simon Stevin behandelt het onderwerp in het Verde Bouck der W eeghconst, Van de W eeghdaet, Voorstel zo, waar hij zich als volgt uitlaat : Te weten,
dat Hiero Coninck van Sicilien dede bouwen een schip van uvtnemender
grootheyt, en constiger form, om te schencken an Ptolemeus Coninck van
Egypten : T' welck doent volmaeckt was, de Burghers van Syracusa om sijn
swaerheyt in zee niet crijghen en conden, maer doen Archimedes daer an
ghestelt hadde sijn tuych die men opt Griecx Charistion noemde, Hiero
heeftet daerdoor selfs alleen metter hant vertrocken. Dese Charistion . . . .
hadde assen met oneyndelicke schrouven.
2 Vermoedelijk een rcoA6anctas-oc ; want elders
(Chil. III, 61) zegt hij, dat
het met een TroXlianacnoq zou kunnen.
3 In het Fransch nog balance romaine.

go
van de gebruikelijke verbasteringen in, die Grieksche eigennamen
in Arabische geschriften plegen te ondergaan en trachtten Charasto
te identificeeren, hetzij met Eratosthenes van Kurene, hetzij met
Heriston, die een zoon van den astronoom Klaudios Ptolemaios zou
zijn geweest 1. Eel). zeer aannemelijke oplossing van dit probleem is
voorgesteld door den Franschen historicus der mechanica Pierre
Duhem, die de vraag heeft gesteld, of niet het woord Charasto het
Grieksche zapLasicov zou kunnen aanduiden en dan tegelijkertiid
de naam van een toestel zou kunnen zijn en van een man, namelijk den uitvinder of beschrijver daarvan. Deze onderstelling is
inderdaad zeer aannemelijk : een dergelijke wijze, om een instrument
te benoemen, is tot in onzen tijd zeer gebruikelijk (men denke aan
termen als nonius, nicol, aan Fransche woorden als Vernier, Roberval) ; bovendien heeft men zoo een ongedvvongen verklaring voor
het wonderlijke feit, dat een mechanisch instrument (want de
zccpc.aTicov is dat toch ongetwijfeld) een naam zou dragen, afgeleid
van een woord, dat met technische aangelegenheden in geenerlei
verband staat en dat anderzijds geregeld in eigennamen voorkomt
(b.v. Xocp Xocp h-cov, XocpcaOivylq enz.).
Als men de onderstelling van Duhem aanvaardt, bewijst dus de
inhoud van het Liber Charastonis de juistheid van de interpretatie
van Simplikios : de zap LaTicov is een weegtoestel, berustend op het
hefboomprincipe; het is het toestel, dat de principieele mogelijkheid,
met een gegeven kracht een gegeven last in beweging te brengen,
wel op allerduidelijkste manier voor oogen voert.
Volgt hier nu nit, dat de gebruikelijke onkritische opvatting van
de hyperbolische woorden van Archimedes dan toch de juiste is?
Dat geenszins ! De getuigenissen van Plutarchus en Heroon en het
stilzwijgen van Proklos staan deze conclusie niet toe ; immers zij
kenden allen den hefboom heel goed en zij zouden niet over andere
toestellen zijn gaan praten, als de overlevering van een xocprxrcicov
had bericht.
Veeleer lijkt het, of de tegenstrijdigheid van de verschillende berichten steun geeft aan de volgende opvatting, die we ten slotte als
slotsom van het bovenstaande willen aanbieden :
Archimedes heeft zijn uitspraak gedaan, niet naar aanleiding van
Als men bedenkt, dat de Arabieren van Heroon I.Trinus hebben gemaakt,
van Simplikios Sambelichius en van Geminos Aganis, ligt in deze onderstelling op zich zelf niets onwaarschijnlijks.
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een bepaald toestel, maar op grond van een algemeen mechanisch
inzicht, dat hij door de studie van verschillende, voOr hem reeds
bekende of door hem gevonden instrumenten (windas, katrol, hefboom, tandrad, schroef enz.) heeft verworven. Dit inzicht is later
geformuleerd in den z.g. gulden regel der Mechanica : wat men bij het
gebrifik van een toestel wint aan kracht, verliest men aav weg. Uit
dezen regel volgt namelijk de principieele mogelijkheid, de Inacht,
die voor het bewegen van een bepaalde last moet worden aangewend, naar willekeur te verkleinen, als men zich slechts een evenredige vergrooting van den weg, waarover zij moet worden uitgeoefend, wil getroosten. Latere schrijvers hebben getracht, de uitspraak van Archimedes met een bepaald toestel in verband te brengen of aan een bijzonder voorbeeld te demonstreeren; daar ze hierbij
vrij waren in hun keus, kwamen er verschillende berichten over het
gebruikte hulpmiddel in omloop, die alle evenveel of even weinig
recht van bestaan hebben.
En het antwoord op de vraag, die we aan den aanvang van dit
stukje stelden, met welk toestel Archimedes de aarde zou hebben
kunnen bewegen, kan dus slechts luiden : met elk.

Oisterwijk.

E. J. DIJKSTERHUIS.

ETPHKA, ETPH KA
Archimedes, mathematicus, physicus, astronoom, ingenieur, wat
niet al! Elk van de hier genoemde begaafdheden in zoo sterke mate
aanwezig, dat ze ieder voor zich reeds ruim voldoende waren hun
bezitter onsterfelijkheid te verzekeren.
Als ingenieur vol zelfvertrouwen over de macht van de door hem
geconcipieerde en geconstrueerde machines, een macht, die bleek
bij het beleg van Syracuse, een macht, die hem de woorden in den
mond gelegd moet hebben
nor) cr7(7) xoct x.tv(7) 7-'1v 1,7)v .
Als astronoom een waardig zoon zijns vaders ; ontwerper van het
eerste planetarium.
Als mathematicus waarschijnlijk het allergeweldigst ; voorlooper
der tegenwoordige differentiaalrekening, zooals onlangs bij bet ontcijferen van een palimpsest ten duidelijkste gebleken is; berekenaar
van inhouden van vaste lichamen (de door hemzelf gewenschte
grafsteen van bol en cylinder legt getuigenis af van de waarde,
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welke hij aan deze berekeningen toekende) en van oppervlakken
van tendeele kromlijnige figuren volgens zijn exhaustie-methode
(oppervlak paraboolsegment) enz. enz.
Als physicus bij den leek wel het meest bekend door zijn ontmaskering van den bedriegelijken krans- (of kroon-)maker van tyran
Hiero. Het desbetreffende verhaal vertelt ons uitvoerig Vitruvius;
pieteit verhindert ons na te pluizen, in hoeverre dezen schrijver de
ontdekking van den opwaartschen druk duidelijk is geworden.
1Viaar zeker geeft ons te denken de opmerking:
Cum in solium descenderet animadvertit, quantum corporis sui
in eo insideret, tantum aquae extra solium effluere. Maar men oordeele zelf.
VITRUVIUS. LIB. IX,
9 PREFATIO.

De Nederlandsche weergave van
deze woorden zou aldus kunnen zijn :

Archimedis vero cum multa miranda invents et varia fuerint, ex omnibus etiam infinita solertia id quod
exponam videtur esse expressum nimium. Hiero enim Syracusis auctus
regia potestate, rebus bene gestis
cum auream coronam votivam diis
immortalibus in quodam fano constituisset ponend am , manupretio
locavit faciendam, et aurum ad sacoma appendit redemptori. Is ad
tempus opus manu factum subtiliter
regi approbavit et ad sacoma pondus
coronae visus est praestitisse. Posteaquam indicium est factum, dempto auro tantundem argenti in id
coronarium opus admixtum esse,
indignatusHiero se contemptum esse,
neque inveniens, qua ratione id furtum reprehenderet, rogavit Archimedem, uti in se sumeret sibi de eo
cogitationem. Tunc is, cum haberet
eius rei curam, casu venit in balneum, ibique cum in solium descenderet, animadvertit, quantum corporis sui in eo insideret, tantum
aquae extra solium effluere. Itaque
cum eius rei rationem explicationis
offendisset, non est moratus, sed
exilivit gaudio motus de solio, et
nudus vadens domum versus significabat clara voce invenisse quod
quaereret. Nam currens identidem

Terwijl Archimedes vele bewonderenswaardige zaken op allerlei gebied uitgedacht heeft, wil het mij
toeschijnen, dat hetgeen ik hier ga
uiteenzetten wel zeer grooten indruk maakt door machtige scherpzinnigheid.
Toen namelijk Hiero, nadat hij
het in Syracuse tot koninklijke
macht had gebracht, na welvolbrachte daden besloten had een
gouden offerkrans ter eere van de
goden in een of ander heiligdom te
doen wijden, besteedde hij het maken van den krans aan en woog het
goud zeer nauwkeurig of voor den
aannemer.
Den koning beviel het kunstig
gemaakte en op tijd afgeleverde
werk zeer en het bleek, dat ook het
gewicht van den krans precies
klopte.
Maar later ging het praatje, dat
er goud verduisterd was en een gelijk gewicht zilver bij het maker
van den krans was toegevoegd.
Hiero was verontwaardigd, dat
men hem zoo iets had aangedaan en
daar hij geen middel zag, waarop hij
de diefstal kon bewijzen, vroeg hij
Archimedes, of deze voor hem zijn
gedachten over de kwestie wilde
laten gaan.
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graece clamabat E5p7)xce, eiSp7)xce.
Tmn vero ex eo inventionis ingressu
duas dicitur fecisse massas aequo
pondere, quo etiam fuerat corona,
unam ex auro, alteram ex argento.
Cum ita fecisset, vas amplum ad
summa labra implevit aqua ; in quo
demisit argenteam massam : cuius
quanta magnitudo in vase depressa
est, tantum aquae effluxit. Ita
exempta massa, quanto minus factum fuerat, refudit sextario mensus, ut eodem modo, quo prius
fuerat, ad labra aequaretur.
Ita ex eo invenit, quantum pondus
argenti ad certam aquae mensuram
responderet. Cum id expertus esset,
tum auream massam similiter pleno
vase demisit, et ea exempta, eadem
ratione mensura addita invenit ex
aqua non tantum defluxisse sed
minus, quanto minus magno corpore
eodem pondere auri massa esset quam
argenti. Postea vero repleto vase in
eadem aqua ipsa corona demissa,
invenit plus aquae defluxisse in coronam, quam in auream eodem
pondere massam : et ita ex eo, quod
plus defluxerat aquae in corona quam
in massa, ratiocinatus deprehendit
argenti in auro mixtionem et manifestum furtum redemptoris.

Amsterdam.

A. KETTNER.

En het geviel nu dat deze, terwijl
hij met de zaak rondliep, in een
badinrichting kwam. Toen hij zich
daar in de badkuip begaf, bemerkte
hij, dat er evenveel water uit de
kuip vloeide, als er van zijn lichaam
in de kuip kwam. En toen hij den
grond van de verklaring van deze
zaak aangevoeld had, sprong hij onverwijld vol vreugde uit het bad en
naakt naar huis loopend verkondigde hij met luider stemme, dat hij
gevonden had, wat hij zocht. Want
al loopend riep hij herhaaldelijk in
het Grieksch uit : 47)xoe, 471xce.
En men vertelt dat hij, ingevolge
de hem ingevallen gedachte, twee
massa's van hetzelfde gewicht als de
krans maakte, een van goud, een
van zilver. Daarna vulde hij een
groot vat boordevol met water en
liet er het stuk zilver in zakken ; er
vloeide evenveel water uit, als er
zilver in kwam. En nadat hij het
stuk zilver eruit genomen had, mat
hij de hoeveelheid water, die hij
toevoegde en wel zooveel, dat het
vat weer boordevol was. Hieruit
vond hij, hoeveel zilver correspondeerde met een zekere hoeveelheid
water. Toen hij dit bepaald had
deed hij op gelijke wijze het stuk
goud in het voile vat zinken en
nadat hij het er weer had uitgehaald
vond hij, nadat hij op dezelfde wijze
water had toegevoegd, dat er niet
zooveel water uitgeloopen was, maar
zooveel minder als bij d,e klomp van
hetzelfde gewicht het volume van
het goud minder was, dan van het
zilver. Toen vulde hij wederom het
vat en liet in het water de krans zelf
zinken en hij beyond, dat er bij het
laten zinken van den krans meer
water uitgevloeid was, dan bij het
stuk goud van hetzelfde gewicht ; en
zoo bewees hij uit het feit, dat bij
den kraus meer water uitgevloeid
was dan bij het stuk goud, nadat hij
de desbetreffende berekeningen had
uitgevoerd, dat er . zilver bij het
goud was gemengd en bovendien
de klaarblijkelijke diefstal van den
aannemer.
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Plato van Dr. H. Oldewelt
„Plato", door Dr. H. Oldewelt. Uitgegeven door J . Philip Kruseman,
's Gravenhage, 1931. Ing. f. 2.75 ;
geb. f. 3.75.
Omstreeks den aanvang onzer eeuw schenen de bewonderaars der klassieke
opleiding welhaast een verloren zaak te willen voorstaan. De hooge vlucht
der techniek trok aller aandacht weg van de beschouwing der `nuttelooze'
antieken. Holland, het land van mannen als Peerlkamp en Cobet, het land,
welks groote zestiend'eeuwsche schrijvers en dichters zulk een diepgaande
kennis van het oude Griekenland en Rome hadden bezeten, dreigde zijn traditie te vergeten. Tegenover de onverschilligheid van de groote meerderheid
der ontwikkelden hielden echter de kunstenaars de toorts brandende. De
liefde voor de antieken, die leefde in een man als Vosmaer, leefde 66k in het
hart van de tachtigers, van wie velen de studie der klassieke letteren hadden
gekozen. Het bezielende onderwijs van mannen als Prof. Kuiper te Amsterdam en de professoren van Leeuwen en Hartman te Leiden — om slechts
dezen, die ook in geschrifte contact hebben gevonden met het publiek der
niet-gestudeerden, te noemen — bet onderwijs van deze groote classici heeft
ongetwijfeld de herleving der belangstelling in hooge mate bevorderd. Thans
is die belangstelling zoo algemeen geworden, dat er reeds stemmen opgaan
om ook op de H.B.S. het Latijn als leervak in te voeren; vertalingen van
klassieke schrijvers vinden afnemers en een blad als Hermeneus bewijst zijn
bestaansrecht nu reeds eenige jaren. Aan het gestadig toenemend getal publicaties op het gebied der antieke cultuur is thans toegevoegd het hierboven
genoemde boek van Dr. Oldewelt. Het ware mij aangenaam geweest u dit
boek met warmte te kunnen aanbevelen. Helaas is mij dit niet mogelijk ;
ik ben zelfs van meening, dat dit werk ten eenenmale ongeschikt is iemand
een eenigszins betrouwbaar beeld van Plato zich te doen vormen.
Plato is inderdaad een der grootste „helden van den geest" — zoo heet
de serie, waarvan dit boek als derde nummer is verschenen —; hij is een dier
grooten, wier invloed nog heden niet is verzwakt en die hun stempel op de
westersche beschaving hebben gedrukt. Groot was hij als kunstenaar ; maar
wat hem heeft gemaakt tot den onvergelijkelijke, dat is de macht van zijn
denken. Wie den kimstenaar Plato alleen wil uitbeelden en daarbij het besef
wil wekken, dat dit de ware Plato is, begaat aan dezen machtigen geest een
zonde. Meen niet, dat volgens mij iemand, die slechts voor de philosophische
beteekenis van Plato oog heeft, den ganschen Plato kennen zal ! Neen ; ik
zeide reeds, dat voor mijn gevoel deze denker een groot kunstenaar is geweest, ja, een der grootste kunstenaars van alle tijden. Dit maakt zijne
figuur tot zulk een onbereikbare. Na hem heeft niemand deze denkkracht,
dit vermogen tot abstractie, bezeten samen met zulk een kunstenaarsintuitie
en zulk een macht over de taal. Zijn werken zijn drama's, met groote psychologische diepte, vol phantasie en taalplastiek ; maar : het zijn drama's,
die spelen in het rijk der gedachte. En voor Plato zelven was ongetwijfeld
zijn denkleven zijn ware leven. Hulde aan zijn kunstenaarschap alleen zou
hem hebben gegriefd.
Dr. Oldewelt nu is iemand, die „in Plato voor alles den kunstenaar zoekt"
(blz. 91). En hij doet dit volgens de 'introspectieve' methode. D.w.z. door
den blik op zijn eigen zieleleven te richten. Hiertoe dient een bepaalde

95
„geestesgesteldheid te worden aangekweekt, waarvan in woorden alleen bij
benadering een weergave mogelijk is. Het is een zich gevoelig houden van
het bewustzijn voor voorvallen in zich zelf, die b.v. uit de heerschappij van
gevoelens, uit de gewoonte van het niet onderscheiden van verschillende
affecten, uit den suggestieven invloed van een etnotioneel beeld, voortvloeien." 1 Dit is heel moeilijk. Men moet daartoe zijn aandacht richten op
zijn onbewuste zieleleven (Dr. O. zegt op pag. 9 van zijn „Proeve" : „op het
bewustzijn", maar dat zal hij wel niet bedoelen!) en als men zoo het vermogen heeft verworven het aldus in het bewustzijn gekomene zonder verwringing floor het denken te verstaan, kan men, indien men psyehisch verwant is aan den bestudeerden schrijver, ook de door d ezen beleefde affecten
‘herkennen' en 'essentieel verstaan'. Immers, wat als een gevoel opstijgt
uit den afgrond der ziel, wordt door het bewustzijn van den kunstenaar in
beeldspraak uitgesproken. Maar wanneer nu de denkende kunstenaar de
slechts symbolische beteekenis van deze beeldspraak vergeet en het beeld
voor werkelijkheid gaat aanzien, dan is het levende gedood. Dit nu is,
volgens Dr. O., ook Plato steeds overkomen. Plato immers interpreteerde
denkend de symbolen als begrippen; zijn philosophie is dus een waan geweest.
Ten slotte is in den denker de kunstenaar ondergegaan; de levende waarheid
der gevoelens stierf en sedert spoken de waangestalten der begrippen.
Dit is het thema van het boek, dit der langen Rede kurzer Sinn. Dat de
lezer te vergeefs zal trachten door dit geschrift zich in te lichten omtrent
Plato's gedachtenwereld spreekt van zelf. De bespreking der dialogen is
hoogst oppervlakkig en zeer fragmentarisch. De eenige, waarvan bouw en
inhoud althans eenigermate wordt meegedeeld, zijn de Meno en het Symposion ; maar ook hier is het referaat zeer onvolledig ; zelfs van de verrukkelijke rede, die de blijspeldichter Aristophanes in het Svmposion houdt,
wordt in het geheel niets verteld. De „Platonische liefde" blijft onverklaard. De Alcibiades-passage wordt in een paar regels afgedaan.
Van de ideeenleer vernemen wij : „om werkelijk te troosten moet ze haar
waren aard" (nl. een `wenk naar wat nog onzichtbaar ver is', een ‘mythe')
„ten sterkste verloochenen door zich als theorie te gaan gebaren. (sic.) Terwijl
ze de echo is van een noodkreet, dient ze zich aan als het reddende antwoord.
Deze weerklank is de Ideeenleer." Wie dit leest vraagt natuurlijk: „maar
wat is dan die Ideeenleer." Antwoord: „de algemeenheden, die we de begrippen noemen, het goede, de cirkel enz., hebben een zelfstandig bestaan,
volkomen onafhankelijk van ons denken. Ze zijn alleen zich zelf en vrij van
elk element dat niet tot hun wezen behoort; de cirkel is de volmaakte, de
absolute cirkel." Dezen ontm.oeten we in het leven nooit, maar in ons denken
bedoelen wij steeds dezen. „Die vertrouwdbeid danken we aan een voorgebobrtelijke ervaring, aan welke we herinnerd worden door de gebrekkige
gelijkenis die een waarneembaar geval van goed-zijn, een-cirkel-zijn, enz.
met die Id.eeen (lett. gestalten, vormen, typen) heeft." (blz. 78.)
Ziedaar! Hoe Plato tot deze conceptie kwam, wat hare waarde is, hoe zij
met de voor-platonische philosophie samenhangt — Oldewelt zal het u niet
zeggen.
Wat ik hierboven over Oldewelts introspectieve methode mededeelde zal
bij u de gedachte hebben gewekt, dat in die diepzinnig-aandoende woorden
toch eigenlijk iets zeer alledaagsch is gezegd; n.l. dat men om een kunstenaar
1 Zoo druid Dr. Oldewelt het uit op pag. 9 van zijn „Proeve eener introspectieve Platostudie."
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aan te voelen kunstzinnig moet zijn, dat men met het verstand de emotie
van den kunstenaar niet meebeleven kan en dat een zekere zielsverwantschap alleen u in staat kan stellen den kunstenaar te verstaan. Dit is ongetwijfeld juist. Maar het is eveneens juist, dat dit aanvoelen iets subjectiefs
is ; dat elke norm ter beoordeeling van de zuiverheid van dit gevoel en van
het op grond hiervan geschapen beeld ontbreekt. Zoo komt het, dat ieder
ten slotte in het kunstwerk zich zelven beleeft; wat men in zich zelven niet
heeft — zij het in nog zoo zwakke mate — kan men in het werk van den
kunstenaar niet aanvoelen of verstaan. Zoo komt het, dat het oordeel van
kunstgevoelige menschen over een en hetzelfde kunstwerk zoo verschillend
kan zijn. Du gleichst dem Geist den du begreifst ! En het verwondert mij niet,
dat ik in de Plato-figuur, zooals Dr. Oldewelt die op grond van zijn introspectieve ervaring schetst, een anderen Plato aantref dan hem, tot wien ik
met eerbied en bewondering opzie. Nu zult u zeggen : „maar de Plato, dien
gij bewondert, is evenzeer een subjectief door u gevormd beeld als die van
Oldewelt." Ik antwoord hierop, dat ik geloof, dat het beeld, dat ik mij van
hem gevormd heb, in sommige opzichten toch objectiever heeten mag,
omdat ik principieel niet alleen het subjectieve gevoel — waarin ik mij
van alle andere menschen door mijn particuliere bepaaldheid onderscheid —,
maar ook het objectieve denken mijn Plato-beeld scheppen laat. Op grond
van wat bet verstandelijk inzicht mij leert, dat wil o.a. zeggen op grond van
historische gegevens, verwerp ik gevoelsindices als misleidend, wanneer zij
met zulke gegevens in strijd zijn. Het is een ongefundeerd dogma „dat er
geen nieuws is onder de zon." Toegepast op den mensch wil dit zeggen, dat
het een dogma is, dat de anti eke mensch ook in zijn gevoelsleven eenvoudig
identiek zou zijn met den modernen. Wij moeten niet vergeten, dat iedereen
kind is van zijn tijd. De Duitsche Gemiitlichkeit, de Hollandsche nuchterheid
zal men bij den antieken Griek evenmin hebben gevonden als ons gevoel
voor huislijkheid. Liefde was voor hem iets anders dan voor ons. Het gevoel
van Weltschmerz is evenmin antiek. Ik noem hier slechts eenige trekken, die
zich wel zouden laten aanvullen. Maar reeds het hier genoemde kan ons doen
zien, dat wij voorzichtig moeten zijn met onze zelfprojectie in het verleden.
Zoo is er veel in Oldewelts Plato, dat mij zulk een overijlde zelfprojectie
schiint. Daarbij komt, dat ik in de objectiviteit van zijn beeld ook hierom
niet gelooven kan, omdat verscheidene typische trekken in dit beeld worden
gemist.
In dezen vrouwelijken, zwakken Plato („wat hem (tot de „veiligheid")
omhoogstuwt behoort niet hem, bet woont in den oogopslag van een ander" ;
blz. 73) missen wij ten eerste diens vlijmend sarcasme; ten tweede zijn strijdlust en zijn hartstochtelijke grimmigheid, zijn felle polemiek ; ten derde zijn
humor ; ten vierde zijn vlammenden waarheidsdrang. Bij Oldewelt is al wat
Plato zegt een „wenken" naar iets onuitsprekelijks, een zoeken van „troost."
Dat Plato's hoogste genot lag in het denkend schouwen, het blijft bij Oldewelt ongezegd. Dat hij met onvermoeide energie — een energie, waarvan
men niet gemakkelijk zich een overdreven voorstelling vormen kan — zich
wijdde aan afmattend scherp gedachtenwerk (Parmenides, Sophist, Philebus), aan ontleding van het probleem der kennis (Theaetetus) ; dat hij een
begaafd mathematicus was en dat de natuur onder zijn leiding in de Academie
vlijtig werd bestudeerd 1 — het komt bij Oldewelt niet tot zijn recht.
•
1 In den Timaeus, die welbewust een mythische wereldschepping beschrijft,
speelt de wiskunde een voorname rol, worden de elementen mathematisch
geconstrueerd en blijkt Plato van de medische kennis van zijn tijd op de
hoogte te zijn geweest.
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De schets van den historischen achtergrond, waartegen Plato moet uitkomen, is uiterst onvoldoende. De belangrijke figuur van Socrates is m.i.
geheel misteekend. Zijn gelijkenis met en verschil van de Sophisten komt
niet uit. Bij Oldewelt is Socrates een doublure van den Sophist Gorgias, althans naar zijn philosophisch standpunt. Hij weet nl. niet alleen, dat hij niets
weet, maar ook, dat hij niets weten kan, omdat het denken den emotioneelen
grond van ons wezen niet kan vatten. Daarom handelt hij op grond van zijn
intultie en laat hij zijn scherpe denken zich tegen zich zelf richten om zich
te vernietigen en de heerschappij te laten aan die intuitie. Deze agnostische
Socrates staat wel zeer ver af van hem, dien Xenophon en Plato ons doen
kennen en van wien Aristoteles ons spreekt. Onbegrijpelijk blijft zoo de historische ontwikkeling, hoe het komt, dat de episteme bij zijn leerlingen zulk
een rol speelde en dat ten slotte de socratische beweging resulteerde in
Aristoteles' logica. Daarentegen, als wij inzien, dat Socrates inderdaad met
de sophisten gemeen had, dat hij zijn aandacht gericht hield niet op de natuur
maar op het subject, en tevens inzien, dat hij hierin zich van hen onderscheidde, dat hij tegenover de relativiteitsleer van het sophistisch scepticisme geleid werd door het besef, dat er wel degelijk iets algemeen geldigs
moest zijn en dat dit in en door het denken moest worden gevonden, dan
begrijpen wij, hoe het kwam, dat hij niet in een lang betoog a la Protagoras
of Gorgias zijn methode vinden kon, maar alleen in een gesprek. Hier kon
men, stap voor stap, overeenstemming bereiken, omdat ieder voelde, dat
wat men inzag bindende kracht bezat. In dit logische lag de bevrijding uit
den ban der subjectiviteit; hierin vonden de verschillende individuen hun
eenheid, die hen allen bond.
Het zou een boekdeel vereischen in details te treden en al mijn bezwaren
tegen het boek van Dr. Oldewelt uiteen te zetten.
Met een enkel woord stip ik nog aan, dat de lectuur zeer vermoeiend is,
doordat de schrijver zich vermeit in poetisch bedoelde perioden, waardoor de
eenvoudigste gedachten op zeer ingewikkelde wijze worden uitgedrukt.
Wanneer de schrijver blijk gaf inderdaad een dichter te zijn, zou men hiermede vrede hebben niet alleen, maar zou het de lectuur maken tot een genot.
Herhaalde lezing zou steeds nieuwe schoonheid onthullen. Hier echter blijkt
bij aandachtige lezing de beeldspraak bedacht. Telkens en telkens bemerkt
men, dat de beelden niet zijn gezien. Zelden heb ik een boek gelezen, waarin
bombast en rhetoriek zoo alle bladzijden vullen; nooit las ik een boek, waarin
onze taal zoo werd verkracht. Een voorbeeld moge hier volstaan. Op blz. 15
vindt men de volgende alinea :
„Naast dezen, die dus gehoorzamend aan de wet der geestelijke inertie
„het nieuwe onweerlegd verwerpen, staan de modern gezinden, die echter de
„consequenties van dit scepticisme slechts voor een gering deel aanvaarden,
„namelijk voorzoover deze hen( !) het recht lijken ( ! een lievelingswoord van
„den schrijver) te geven zich een eigen levenswet te stellen. Tegen ( !) alles
„wat het verder insluit houden ze zich doof. Toch verontrust hen het huns
„ondanks telkens weer zwak doorschemerend besef, dat met dat vrijgeven( !)
„der zelfzucht de nieuwe strooming toch niet haar laatste woord gesproken
„kan hebben, dat haar theoretische inzet ( !) 'het subjectieve is onontkoom„baae, welke haar in beginsel als een gelijkwaardige(?) naast de wereld„beschouwingen der voorgangers had geplaatst, te goed was dan dat( !) ze
„in een practisch leefrecept( !) kon verzanden( !). 1 Hier ligt de diepste(?)
1 Deze zin typeert de schrijfwijze van den Heer Oldewelt. De „nieuwe strooming” wordt eerst geheel overdrachtelijk opgevat : ze heeft haar laatste woord
niet gesproken. Daarna wordt ze als een rivier gedacht, die niet verzandt.
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„oorzaak van de geestelijke onrust dezer periode : men durft den blik niet vrij
„in alle richtingen laten gaan. Elk debat, alle strijd om voorrang en concur„rentie omtrent inzicht(?) houdt zich wederzijds aan de stilzwijgende slaap„wandelaarsafspraak(!), dat men elkaar niet zal wijzen op het wankele
„dezer(!) evenwichtsloop( !), den verloochenden ondergrond welke, in een
„kunstmatig(!) donker gelaten, toch voor beiden voelbaar een afgrond ver„bergt(!), die strijder en bestredene dreigt te verslinden.”
Deze alinea, waar het kunstmatige donker van den ondergrond dichterlijken onzin niet verslinden kan, is volstrekt niet een der dwaaste passages.
Op de vorige bladzijde spreekt de schrijver o.a. van „blinde rust, waar nu
toch een barst in was gekomen" !
Summa summarum : wie een inleiditig wenscht tot Plato's philosophie,
die zal verstandig doers Oldewelts boek ongelezen te laten, hij zal bijv. in
Windelband's nog steeds zeer lezenswaardige boekje 'Platon' op duidelijke
wijze de hoofdzaken vinden medegedeeld. Van den denker en kunstenaar
Plato zullen ook boeken als Prof. K. Kuiper's ‘Voordrachten over Plato' en
de mooie `Platonische Studien' van Ch. M. van Deventer hem een dieperen
indruk geven dan het hier besproken boek.
Ten slotte rest mij nog op te merken, dat het mij te meer leed doet een
zoo ongunsig oordeel te hebben moeten uitspreken, daar de uitgever alle
hulde verdient voor de verzorging van dit boek, dat een zeer aangenamen
indruk maakt en met een zevental schoone illustraties is verlucht.

Amsterdam.

J . C. BRUIJN.

Een muzikaalgrafschrift
Hie iacet
Qui stetit et tacet
Qui cecinit R. D. Hillebrandt Biberbacensis parochus.
Mundum intravit Hens,
Pertransiit careens,
Exivit gemens,
Cecinit vegetus allegro forte,
Aegrotans andante piano,
Moribundus adagio pianissimo.
Quid autem nunc ?
Putasne cum angelis canere ?
Quid autem si sine ulla pausa lamentatur, suspirat, gemit ?
0, viator, precare ei Requiem.
P. P.
Is er iemand onder de lezers, die de redactie inlichtingen verschaffen kan
over de herkomst van dit grafschrift ?

H ER MEN EV S
4e JAARGANG, AFL. 7 - 15 MAART 1932

Het dertiende Boek der Aeneis
Bewondering behoeft niet tot verblinding te leiden ; ook voor de
Aeneis mag dit gelden. Vooral omdat Vergilius zelf een open oog
heeft gehad voor de tekortkomingen van het werk, dat zijn levenswerk zou worden. Vanwaar die angst voor publicatie, die hem er toe
dreef priusquam Italia decedent zijn vriend Varius te verzoeken ut
si quid sibi accidisset,Aeneida comburent? Waarom verlangde hij zijn
scuinia, crematurus ipse, toen hij zijn einde voelde naderen? Nauwlettende studie leidt m. i. hier tot het resultaat, dat geenszins het feit
tot grondslag was, dat het epos niet in alle onderdeelen was afgewerkt, dat er nog eenige tibicines door solidae columnae moesten worden vervangen, dat er nog eenige hemistichia moesten worden aangevuld. Een veel ernstiger gevoel van onbevredigdheid moet hier
hebben gewerkt : het bewustzijn van de onregelmatige verhouding
tusschen opzet en uitvoering der epische schepping.
Het is hier niet de plaats om dit in bizonderheden uit te werken 1 ;
ik wil slechts aanduiden, dat vooral de bestudeering van het negende boek der Aeneis m. i. voor deze quaestie van beteekenis is,
waarin de woorden en de begrippen orbs en castra zoo zonderling
dooreen gehaald worden. De oorzaak is te zoeken in de door den
dichter gevolgde methode, zooals die ons door de Vitae V ergilianae
bekend is. iiij begon met een prozaschets op schrift te brengen, die
hij vervolgens over twaalf boeken verdeelde ; deze Ur-Aeneis „begon
hij bij gedeelten in poezie over te brengen, naar gelang elk onderdeel
hem aantrok, zonder iets in bepaalde volgorde aan te vatten".
Het kan niet anders of deze wijze van werken moest tot groote
1 Ik verwijs hiervoor naar een Mnemosyne-artikel van mijn hand, dat deter
dagen verschijnt (I,IX p. 337-361).
Noot der Redactie. Bid inzending van dit artikel deed de schrijver het denkbeeld aan de hand, dat een aflevering van Hermeneus zou worden gevuld
door een herdruk van het hier besproken gedicht. De redactie meende den
lezers een dienst te bewijzen door dit denkbeeld over te nemen, terwijl de
uitgever geen bezwaar maakte tegen de daardoor noodzakelijke uitbreiding
van den omvang van dit nummer. Het artikel van Dr. van I J zeren kan aldus
beschouwd worden als inleiding; de schrijver heeft tevens de verzorging van
den afdruk voor zijn verantwoording genomen.
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onregelmatigheid leiden : ongetwijfeld bezweek Vergilius meermalen
voor de verleiding om aan episoden, die hem het meest bekoorden,
te groote uitbreiding te geven in verhouding tot den vermoedelijk
bescheiden omvang van de prozaschets. Daardoor raakte hij ook
meer en meer of van den oorspronkelijken opzet, zooals die reeds in
de eerste verzen der Aeneis is aangegeven : bezongen zullen worden
de wapenfeiten van Aeneas en de stichting van zijn stad op de kust
van Latium. In overeenstemming daarmede is wat Iupiter aan Venus
belooft (Aeneis I 257-266) en wat Propertius (II 34, 63 v.v.) in
merkwaardige beknoptheid heeft gezegd over den inhoud van het
groote epos, waaraan zijn vriend Vergilius arbeidde :
Qui nunc Aeneae Troiani suscitat arma
Iactaque Laviniis moenia littoribus.
Dit epos kon eerst eindigen, als Aeneas zijn doel bereikt had, d. w.
z., als in dichterlijken vorm zou zijn gebracht wat bij Livius (I I io)
in enkele woorden wordt medegedeeld : Oppidum condunt. Aeneas
ab nomine uxoris Lavinium appellat.

Evenwel, vermoedelijk doordat de stof hem eenigszins boven het
hoofd groeide, heeft Vergilius het niet zoover gebracht : de dood van
Turnus, die toch slechts een belangrijken stap voor Aeneas kan beteekenen op zijn zwaren ievensgang, brengt het einde van het epos.
Bevrediging gaf dit blijkbaar den dichter niet ; of hij , indien zijn
leven niet ontijdig was afgebroken, tot belangrijke omwerking zou
hebben besloten, kunnen wij niet uitmaken. Maar zeker zou een
groote uitbreiding het gevolg zijn geweest, indien de verdere levensgeschiedenis van Aeneas tot het eind zou zijn behandeld : zijn verzoening met Latinus, zijn huwelijk met Lavinia, de stichting van
Lavinium, zijn verdwijning in den Numicus, zijn apotheose.
Overwegingen van dezen aard geven in onzen tijd niet meer aanleiding tot zelfstandig optreden, niet eens daar, waar men zou kunnen denken aan herstel van wat zeker bestaan heeft, maar voor
ons verloren is. Zelfs de meest begaafde Graecus zal er niet aan
denken een gedeeltelijk teruggevonden blijspel van Menander in
Grieksche verzen weer op te bouwen ; een aanvulling van de verloren gedeelten van Tacitus, zooals Freinsheim die voor Livius heeft
gegeven, zal zeker nooit meer ondernomen worden. Maar dat was
anders in den tijd, toen het Latijn in zijn klassieken vorm herleefde
tot het bestaan van een fraaie kasplant, toen er, zeker in Italie,

.101

mannen genoeg leefden, die hun gedachten in proza en poezie gemakkelijker in zuiver Latijn uitdrukten dan in hun moedertaal.
Dat Vergilius en zijn held in de verbeelding van de hier bedoelde
humanisten der vijftiende eeuw sterk op den voorgrond traden, is
bekend : de toovenaar der Middeleeuwen werd voor hen het ideaal
van den held, wiens schitterende loopbaan slechts een einde kon
vinden door verheffing tot de hemelsfeer, waar zijn groote nakomeling Caesar hem eens zou komen begroeten en huldigen. Daarnaast
verbreidde zich de allegorische interpretatie : de Aeneas der Renaissance werd een heilige, een geestelijk leidsman, door wonderen en
vrome daden gevoerd tot de stichting eener stad, tot de vestiging
van een hemelsch koninkrijk. Deze symboliek nu vooral vond een
belemmering in de onvolledigheid der overgeleverde Aeneis; pogingen tot uitbreiding en voltooing vinden hier hun voornaamste verklaring.
Een van de oudste dezer pogingen is, na lange vergetelheid,
voor eenigen tijd weder onder de aandacht gebracht door een fraaie,
maar dan ook kostbare, uitgave, zooals in onzen tijd alleen Engeland en Amerika die kunnen geven 1. Aan de Introduction van dit
boek ontleende ik reeds een en ander; ik ga er nog meer aan ontleenen.
Maffeo Vegio, geboren in 14.07 te Lodi in Lombardije, in hetzelfde
jaar als zijn latere vriend, de meer beroemd gebleven Lorenzo Valla,
ging op negentienjarigen leeftijd naar de Universiteit van Pavia,
waar hij ook het Grieksch beoefende; in 1431 vluchtte hij voor de
pestepidemie terug naar zijn geboorteplaats. Daarna trad hij te Florence in dienst van den Paus; hij klom op tot hooge waardigheid en
stierf in 1458. Als geestdriftig bewonderaar van Augustinus en van
Monica, te wier eere hij een kapel bouwde, schreef hij verscheiden
tractaten over beiden; als Latijnsch dichter was hij beroemd. Door
zijn werk De rebus antiquis memorabilibus Basilicae Sancti Petri werd

hij de grondlegger van de studie der Christelijke archaeologie; niet
zonder reden zeide Carlo Aretino in zijn grafschrift :
Edita testantur centena volumina per te
Ingenii fuerint flumina quanta tui.
I Maphaeus Vegius and his thirteenth Book of the Aeneid. A chapter on
Virgil in the Renaissance by Anna Cox Brinton, Professor of Archaeology at
Mills college, California. Stanford University Press, California (1930).
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Een van zijn eerste geschriften was zijn Libri XII Aeneidos Supplementum ; van de vermaardheid, die dit boek eens genoot, kunnen

wij ons nauwelijks een voorstelling makers. Dertien jaren na den
dood van den dichter werd het lied opgenomen in de Venetiaansche
Aeneis; spoedig werd het herdrukt in meer dan 20 Venetiaansche
uitgaven, verder in edities verschenen te Rome, Milaan, Florence,
Modena, Brescia, Turijn en Pavia, in meer dan een half dozijn Parijsche, in nieer dan een dozijn Londensche uitgaven, driemaal in
Basel, minstens eens te Antwerpen, Keulen, Neurenberg, Straatsburg en Zurich.
Na 1500 verminderde de belangstelling. Aldus Manutius liet het
Supplementum achterwege in zijn prachtuitgave van 1514 ; het bleef
evenwel voorkomen in de meeste edities tot 165o en werd het laatst
— wat de Amerikaansche uitgave niet vermeldt — met Duitsche
metrische vertaling in 1842 gepubliceerd door K. L. Kannegiesser 1 .
Een uitgebreide commentaar werd in 1500 gepubliceerd door Jodocus Badius van Asche ; Sebastiaan Brant, de beroemde auteur
van het Narrenschill, gaf in zijn in 1502 verschenen geillustreerden
Vergilius voor het dertiende Boek zes fraaie houtsneden, die thans
in de Amerikaansche uitgave gereproduceerd zijn.
Toch kan ik den roem, dien het werkje blijkbaar verwierf, niet
geheel verdiend achten. Alle respect voor een jongmensch van 21
jaar — op dezen leeftijd schreef Vegius zijn Supplementum —, die
zoo vaardig den Latijnschen hexameter hanteert, dat slechts enkele
verzen, door het ontbreken der caesuur, onzuiver gebouwd zijn, die
z•56 vlot het Latijn beheerscht, dat hij , bij soms onverdedigbare afwijkingen van de klassieke dictie, dikwijls zijn illuster voorbeeld
evenaardt — maar Vegius heeft blijkbaar te veel haast gehad : hij
heeft in 63o versregels zOoveel willen vertellen, dat de breede verhaaltrant van het epos er te zeer onder moest lijden. Daarbij heeft
de dichter zijn rhetorischen aanleg misbruikt : een groot gedeelte
van het lied bestaat uit jammerklachten en uit de over en weer gewisselde toespraken, die bij Vergilius zeker ook belangrijk en uitgebreid kunnen zijn, maar toch nooit het verhaal overwoekeren. Te
veel in aantal en te breed uitgewerkt zijn ook de vergelijkingen.
1 Neue Jahrbiicher fur Philologie and Paedagogik, Achter Supplementband p. 514-545. Omtrent de herkomst van den tekst deelt de uitgever
niets mede, het schijnt, dat de Baselsche editie van 1613 tot grondslag is
genomen.
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Reeds in vss. 13 v.v. meent Vegius de thans vredelievende stemming
van de Rutuliers aldus te moeten illustreeren:
Sicut acerba duo quando in certamina tauri
Concurrunt, largo miscentes sanguine pugnam,
Cuique suum pecus inclinat ; sin cesserit uni
Palma duci, mox quae victo pecora ante favebant
Nunc sese imperio subdunt victoris et ultro,
Quamquam animum dolor altus habet, parere fatentur :
Non aliter Rutuli e.q.s.
Vergilius zou dit nooit hebben geschreven : hij zou dan zijn eigen
vergelijking van Aenels XII 715 v.v. hebben herhaald, en geenszins
tot zijn voordeel. Heel wat majestueuser klinkt het daar :
Ac velut ingenti Sila summove Taburno
Cum duo conversis inimica in proelia tauri
Frontibus incurrunt — pavidi cessere magistri,
Sfat pecus omne metu mutum mussantque iuvencae,
Quis nemori imperitet, quern tota armenta sequantur —
Eli inter sese multa vi vulnera miscent
Cornuaque obnixi infigunt et sanguine largo
Colla armosque lavant ; gemitu nemus omne remugit :
Non aliter e.q.s.
Toch moet men niet denken, dat de imitatio overal zoo duidelijk
voor oogen komt. Om bij vergelijkingen te blijven: fraai en, naar ik
meen oorspronkelijk, is toch wel die van vss. 454 sqq•
Ceu quando longus et ingens
Agricolas tenuit resolutis nubibus imber
Suspensos curvumque diu requievit aratrum;
Tunc, si clarus equos spatioso limine Titan
Laxet et aurato caelum splendore serenet,
Laetitia exundant et sese hortantur agrestes:
Non secus Ausonii e.q.s.,
waarbij alleen de slotwoorden minder gelukkig zijn uitgevallen.
De aanleiding tot de vergelijking was pier de feestvreugde der
bevolking bij den blijden intocht van Aeneas ; leest men nu de weldra
volgende verzen, waarmede de verschijning van Lavinia geteekend
wordt, dan gevoelt men weer het bezwaar der navolging (466 sqq.) :
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1-laec inter matrum innumera nuruumque caterva
In medium comitata venit Lavinia virgo
Sidereos deiecta oculos. Quam Troius heros
Virtute et forma ingentem, mirabile dictu,
Ut vidit, primo adspectu stupefactus inhaesit. —
De siderei oculi staan het meisje minder fraai dan de oculi decori,
waarvan Aeneis XI 48o gesproken wordt ; voor ingentem in vs. 469
zou ik haast geneigd zijn insignem of eximiam als tekstverbetering
voor te stellen en mirabile dictu, ofschoon niet on-Vergiliaansch,
klinkt hier als een grammatica-voorbeeld.
Na de beschrijving van Aeneas' intocht volgen nog slechts 153
verzen, waarin heel wat verteld wordt : Achates gaat geschenken
halen voor Latinus en Lavinia ; er wordt een feestmaal gehouden,
dat besloten wordt met een, al te beknopt beschreven, danspartij,
zooals die meer in de Middeleeuwen dan in de Oudheid thuis hoort.
Na negen dagen van blijheid gaat Aeneas over tot de stadsstichting
die in vier regels wordt afgewerkt ; een vlam rijst daarbij op uit het
hoofd van Lavinia, een prodigium, waarin Aeneas aanleiding vindt
om de goden te vragen (vss. 548 sq.) :
Quod restat, placidam felici afferte quietem
Augurio et firmate malisque imponite finem.
Dan verschijnt hem zijn moeder, die, volkomen te recht, niets
van de mala van haar, in den laatsten tijd immers zeer voorspoedigen, zoon wil weten, en een blijde toekomstvoorspelling geeft. Elf
verzen zijn daarna genoeg om de gebeurtenissen van drie jaren samen te vatten: Aeneas regeert zelfstandig over de Trojanen en verkrijgt, als opvolger van Latinus, groote macht in Italie. Ten slotte
begeeft Venus zich naar den Olympus en vraagt of het nu nog niet
tijd is, dat Aeneas in den hemel wordt opgenomen: de drie jaren,
waarvan Aeneis I 264 sqq. gesproken was, zijn verloopen. Op bevel
van Venus doet de Numicius (sic, evenals bij Ovid. Metam. XIV
599) het aardsche lichaam van Aeneas onder de golven verdwijnen ;
de ziel voert zij ten hemel,
Immisitque Aeneam astris; quem Iulia proles
Indigetem appellat, templisque imponit honores.
Het laatste gedeelte is overigens een parafrase van Ovidius Metam. XIV 581-6o8, gelijk ook de beschrijving van de opstijging -van
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den vogel uit de viammen van het brandende Ardea (vss 234-238)
aan Ovidius ontleend was.
Inderdaad, logisch redeneerend kan men tevreden zijn over de
thans verkregen volledigheid van het Aeneas-verhaal. Maar, met
erkenning van alle bezwaren tegen de compositie van Vergilius'
eigen werk, eindig ik toch liever de lectuur met de sonore verzen :
Hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit
Fervidus ; ast illi solvuntur frigore membra,
Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras,
en blijf het betreuren, dat de dichter te vroeg is gestorven om ons
een bevredigend geheel te geven, zooals hij alleen dat zou hebben
vermocht.
Den Haag.
J. VAN I JZEREN.
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Maphei Veggii Laudensis
porrAE CLARISSIMI
LIBER TERTIUS DECIMUS
AD DITUS

DUODECIM ARNEIDOS LIBRIS.
ARGUMENTUM.
Turnus ut extremo vitam sub Marte profudit
Subdunt se Rutuli Aeneae, Troiana sequentes
Agmina; dehinc superis meriti redduntur honores.
Congaudet nato ac sociis, memor ante malorum
Actorum pater Aeneas. Turni inde Latinus
Morte dolet. Patriae miseranda incendia Daunus
Eversae et cari deflet pia funera nati.
Connubium instaurant natae laetosque hymenaeos
Rex socer Aeneae genero. Gens utraque pacto
Foedere pacis ovat ; tum nomine coniugis urbem
Instruit, et tandem placida sub pace regentem
Transtulit Aeneam Venus astra in summa beatum.

Turnus ut extremo devictus Marte profudit
Effugientem animam, medioque sub agmine victor
Magnanimus stetit Aeneas Mavortius heros,
Obstupuere omnes gemitumque dedere Latini
5 Et durum ex alto revomentes corde dolorem
Concussis cedidere animis — ceu frondibus ingens
Silva dolet lapsis boreali impulsa tumultu.
Turn tela infigunt terrae et mucronibus haerent,
Scutaque deponunt humeris et proelia damnant
I0 Insanumque horrent optati Martis amorem,
Nec frenum nec colla pati captiva recusant,
Et veniam orare et requiem finemque malorum.
Sicut acerba duo quando in certamina tauri
Concurrunt largo miscentes sanguine pugnam
15 Cuique suum pecus inclinat ; sin cesserit uni
Palma duci, mox quae victo pecora ante favebant
Nunc sese imperio subdunt victoris et ultro,
Quamquam animism dolor altus habet, parere fatentur :
Non aliter Rutuli, licet ingens maeror adhausit
De hier afgedrukte tekst is in hoofdzaak overgenomen uit de bovenvermelde Amerikaansche uitgave (Ed. Am.) ; ik vergeleek daarbij de eveneens
door mij genoemde editie van K. J. Ksnnegiesser (Kgr.) en de Venetiaansche
van 1491, bewerkt door Philippus Pintius (Ed. Ven.), waaruit ik den titel
overnam met verandering van Tercius in Tertius en correctie van L'bros in
Libris. Spelling en interpunctie wijzigde ik, waar noodig, naar het tegenwoordig gebruik. Zeer enkele opmerkingen omtrent den tekst vindt men
onder aan de bladzikle.
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Pectora pulsa metu caesi ducis, incluta malunt
Arma sequi et Phrygium Aenean foedusque precari
Pacis et aeternam rebus belloque quietem.
Tunc Turnum super adsistens placido ore profatur
Aeneas : "Quae tanta anim.o dementia crevit,
Ut Teucros superum monitis summique Tonantis
Imperio huc vectos, patereris, Daunia proles,
Italia et pactis nequicquam expellere tectis?
Disce Iovem revereri et iussa facessere divum.
Magnum etiam capit ira Iovem memoresque malorum
Sollicitat vindicta deos. En ultima tanti
A/eta furoris adest, quo contra iura fidemque
Iliacam rupto turbasti foedere gentem.
Ecce suprema dies, aliis exempla sub aevum
Venturum missura : Iovem ne temnere frustra
Fas sit et indignos bellorum accendere motus.
Nunc armis laetare tuis; heu, nobile corpus,
Turne, iaces. At non tibi erit Lavinia parvo
Nec dextra tamen Aeneae cecidisse pudebit.
Nunc, Rutuli, hinc auferte ducem vestrum : arma virumque
Largior atque omnem deflendae mortis honorem.
Sed, quae Pallantis fuerant ingentia baltei
Pondera, transmittam Euandro, ut solacia caeso
Haud levia hoste ferat, Turnoque exsultet adempto.
Vos memores tamen, Ausonii, melioribus uti
Discite bellorum auspiciis. Ego sidera iuro :
Nunquam acies, nunquam arma libens in proelia movi.
Sed vestris actus furiis defendere toto
Optavi — et licuit — Troianas robore partes."

Nec fatus plura Aeneas se laetus ad altos
so Vertebat muros et Troia tecta petebat.
Una ipsum Teucrorum omnis conversa iuventus
Exsultans sequitur volucresque per arma pedum vi
Quadrupedes citat, incusans acri ore Latinos
Ignavosque vocans; strepit altus plausibus aether.
55 Et, quamvis inhumata rogis dare corpora surgat
Ingens cura animo sociosque imponere flammis,
Maius opus tamen Aeneas sub pectore volvens
Primum aris meritos superum mandabat honores.
Tum pingues patrio iugulant ex more iuvencos
60 Immittuntque sues niveasque in templa bidentes,
Purpuream effuso pulsantes sanguine terram.
Viscera diripiunt et caesim in frusta trucidant
Denudantque gregem et flammis verubusque remittunt.
Tum vina effundunt pateris et dona Lyaei
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Accumulant. Plenis venerantur lancibus aras,
Tura ignes adolent ; onerata altaria fumant.
Turn plausus per tecta movent magnumque Tonantem
Extollunt, Veneremque, et te, Saturnia Juno,
— Iam placidam et meliorem ingenti laude fatentur Mavortemque ipsum ; turn cetera turba deorum
In medium effertur summis cum vocibus altos
Perlata ad caelos. Ante omnes gratior unus
Aeneas duplices mittebat ad aethera palmas
Et puerum pauca ore dabat complexus Iulum :
"Nate, in quo spes una patris, per tanta laborum

Quem variis actus fatis discrimina duxi,
Ecce inventa quies ; ecce illa extrema malorum,
Aerumnis factura modum, acceptissima semper
Atque optata dies, quam dura in bella vocatus
so Saepe tibi dis auspicibus cecinisse futuram
Iam memini : nunc te, cum primum Aurora rubebit
Crastina, sublimem Rutulorum ad moenia mittam."
Dehinc sese ad gentem Iliacam volvebat, et alto
Pectore verba trahens blando sic ore locutus :
85 "0 socii, per dura ac densa pericula vecti,
Per tantos bellorum aestus duplicesque furores
Armorum, per totque hiemes, per quicquid acerbum
Horrendum, grave, triste, ingens, per quicquid iniquum,
Infaustum et crudele foret, convertite mentem
90 In melius. Iam finis adest : hic meta malorum
Stabit et optatam Latia cum gente quietem
Iungemus. Dabit inde mihi Lavinia coniunx
Bello acri defensa Italo cum sanguine mixtam
Troianam transferre aeterna in saecula gentem .
95 Unum oro, socii, Ausonios communiter aequo
Ferte animo, et vosmet socero observate Latino.
Sceptrum idem sublime geret ; sententia mentem
Haec habet. At bello vos et praestantibus armis
Discite me et pietate sequi. Quae gloria nobis
100 Cesserit in promptu est ; sed, caelum et sidera testor,
Qui vos tantorum eripui de Glade malorum,
Idem ego sub maiora potens vos praemia ducam."
Talibus orabat, variosque in pectore casus
Praeteritos volvens partamque labore quietem
105

Haud parvo : nimium ardenti exundabat amore
In Teucros, gravibus tandem evasisse periclis
Exsultans : velut, exiguis cum ex aethere gyrans
Incubuit pullis et magno turbine milvus

vs. 8o: cecinisse] scripsi, meminsse edd.
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Insiliens avido ore furit stragemque minatur ;
1 1 o Tum cristata ales perculso pectore mater
Consurgit, misero natorum exterrita casu,
Rostrum acuit totisque petit conatibus hostem,
Et multa expulsum vi tandem caedere cogit;
Dehinc perturbatos crocitans exquirit et omnes
115 Attonitos cogit pro caris anxia natis
Et tanto ereptos gaudet superesse periclo.
Non secus Anchisa genitus mulcebat amicis
Troianos dictis, antiquum corde timorem
Flagrantesque agitans curas, et gaudia longis
120 Tandem parta malis, et quae perferre molestum
Ante fuit, meminisse iuvat. Verum altior idem
Ingenti et clara Aeneas supereminet omnes
Virtute excellens, et pto tot numina donis
Exorat, summisque Iovem cum laudibus effert.
Interea Rutuli magnum et miserabile funus,
Exanimumque ducem tulerant sub tecta frequentes
Correpti maerore animos largumque pluentes
Imbrem oculis. Et iam lato clamore Latinum
Defessum et varios agitantem pectore casus
130 Complerant. Qui postquam altos crebrescere questus
Et Turnum ingenti confossum vulnere vidit,
Haud tenuit lacrimas ; dehinc maestum leniter agmen
Corripuit manibus verbisque silentia ponens.
Ceu spumantis apri quando per viscera dentes
135 Fulmineos canis excepit praestantior omni
Ex numero ; tune infausto perterrita casu
Cetera turba fugit latrantum atque ore magistrum
Circumstans querulo pavitat magnoque ululatu
Infremit ; at commota manu dominique iubentis
1 ao Ore silet gemitumque premit seseque coercet.
Haud aliter Rutuli suppressa voce quierunt.
125

Tunc sic illacrimans rex alto corde Latinus
Verba dabat : "Quantos humana negotia motus
Alternasque vices miscent ! Quo turbine fertur
145 Vita hominum ! 0 fragilis damnosa superbia sceptri !
0 furor, o nimium dominandi innata cupido
Mortales quo caeca vehis? Quo gloria tantis
Infiatos transfers animos quaesita periclis?
Quot tecum insidias, quot mortes, quanta malorum
150 Magnorum tormenta geris, quot tela, quot enses
Ante oculos, si cernis, habes ! Heu dulce venenum,
Et mundi letalis honos ! Heu tristia regni
Munera, quae haud parvo constent et grandi a rerum
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Pondera, quae nunquam placidam permittere pacem,
Nec requiem conferre queant ! Heu sortis acerbae
Et miserae regale decus magnoque timori
Suppositos regum cases, pacisque negatos !
Quid, Turne, ingenti Ausoniam movisse tumultu
Et dura Aeneadas turbasse in bella coactos
160 Quid iuvat et violasse sacrae promissa quietis
Pignora? Quae tibi tanta animo impatientia venit?
Ut Martem cum gente deum iussuque Tonantis
Hue vecta gereres et nostris pellere tectis
Ultro instans velles, nataeque abrumpere foedus
165 Pollicitae genero Aeneae et, me bella negante,
Dura movere manu? Quae tanta insania mentem
Implicuit? Quoties to in saevi Martis euntem
Agmina sublimemque in equo et radiantibus arm is
Tentavi revocare et iter suspendere coeptum,
170 Corripui et pavitans cedentem in limine frustra?
Inde ego quanta tuli testantur moenia tectis
Semirutis magnique albentes ossibus agri
Et Latium toto vacuatum robore et ingens
Exitium fluviique humana caede rubentes
175 Et longi trepidique metes durique labores,
Quos toties senior per tanta pericula cepi.
At nunc, Turne, iaces : ubin am generosa iuventae
Gloria et excellens animus, quo splendidus altae
Frontis honos, quonam illa decens it frontis imago?
I so Ah ! quantas Dauno lacrimas acresque dolores,
Turne, dabis, quanto circumfluet Ardea fletu !
Sed non degeneri et pudibundo vulnere fossum
Aspiciet : saltem hoc miserae solamen habebit
Mortis, ut Aeneae Troiani exceperis ensem."

155

185 Haec fatus, lacrimisque genas implevit obortis.
Turn sese ad turbam volvens miserabile corpus
Attolli et caram maesti genitoris ad urbem
Deferri atque pios fieri mandabat honores.
Mox circumfusi Rutuli lato agmine caesum
190 Sublimem ingenti iuvenem posuere feretro,
Multa super Teucrum raptorum insignia secum
Et galeas et equos ensesque et tela ferentes.
Post currus Phrygia sudantes caede sequuntur ;
It lacrimans et ducit equum docta arte Metiscus
195 Rorantem et fletu madidum, qui vexerat ante
Victorem Turnum atque hostili strage furentem.
Hinc alii versa arma gerunt ; turn cetera pubes
vs. 154. promittere ed. Ven. et Kgr. — vs. 157 pacique Kali. - vs. 189.
lato] toto ed. Am. — vs. 197 cetera] extra ed. Ven., extera ed. Am.
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Flens sequitur largisque humectat pectora guttis.
Et iam fessi ibant per muta silentia noctis
200 Caedentes sese gressumque in tecta Latinus
Flexerat ingenti turbatus funere mentem.
Una omnes lacrimas matres puerique senesque
Fundebant maestam implentes mugitibus urbem.
Inscius at tantos Daunus superesse dolores
205 Et natum extremo consumptum Marte superbam
Effudisse animam largisque ad moenia duci
Cum lacrimis, alios gemitus curasque fovebat.
Namque ex diversa caderent dum parte Latini
Et calido Turnus foedaret sanguine terram,
210 Urbem ingens flamma et muros invaserat altos
Fumabatque rutis miseri patris Ardea tectis
Et tota in cinerem vergebat et astra favillae
Altivolae implebant nec sees plus ulla salutis :
Sive quidem sic dis placitum est, seu praescia Turni
215 Signum ut fata darent horrendo Marte perempti.

220

225

Extemplo concussi animos, turbataque cives
Pectora caedentes miserandae sortis iniquum
Deflebant casum longoque ex ordine matres,
Atque avidos totis fugiebant viribus ignes.
Ac veluti cum nigra cohors posuere sub alta
Arbore et infixa radice cubilia longo
Formicae instantes operi, si dura securis
Incumbat versoque infringat culmine parvas
Saeva casas, mox certatim sese agmine sparso

Corripiunt maestaeque fuga trepidaeque feruntur ;
Et velut ignitum testudo eversa calorem

Cum sensit, luctata diu pedibusque renitens
Caudam agitansque caput magna vi cedere tentat,
Aestuat, et multo insudans conamina miscet :
2 30 Haud aliter miseri per tanta pericula cives
Iactabant sese et turbata mente ferebant.
Ante omnes senio confectus ad aethera voces

Fundebat querulas Daunus superosque vocabat.
Tum vero e mediis visa est consurgere flammis
2 35
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Percussisque ales volitare per aera pennis,
Indicium nomenque urbis versae Ardea servans
Et cui sublimes stabant in moenibus arces
Mutata effusis nunc circumlabitur alis.
Attoniti novitate omnes monitisque deorum
Haud parvis confusi humeros atque ora tenebant.
At Daunus patriae ardenti concussus amore
Eversae duros gemitus sub corde premebat.
Haec inter magno volitans praenuntia motu
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Fama ruit latisque animos clamoribus implet,
Adventare novum multo cum milite funus
Et Turnum exanimem et letali vulnere victum.
Mox turbati omnes nigras duxere frequentes
Incensas ex more faces. Ardentibus agri
Collucent flammis; dehinc se venientibus addunt.
250 Quos postquam toto videre ex agmine matres,
Percussis vocem palmis ad sidera tollunt.
245

At Daunus, cari ut patuerunt funera nati,
Substitit et demum ingenti correpta dolore
Ora movens medium sese furibundus in agmen
255 Proripuit Turnumque super prostratus et haerens,
Cum primum fari potuit, sic edidit ore :
"Nate, patris dolor et fessae miseranda senectae
Rapta quies, quo me, tantis iactate periclis,
Duxisti, et saevis tandem devicte sub annis?
260 Quo tua me praestans animi constantia vexit?
Hic clarae virtutis honos et gloria sceptri?
Hoc magni decus imperii, talesne triumphos,
Nate, refers? Haec illa quies promissa parenti
Afflict° toties, haec meta optata laborum?
.
265 Heu miserum ! quam praecipites labentia casus
Saecla agitant, quanto volvuntur fata tumultu !
Qui iam sublimes referebas clarus honores
Et magnus toto in Latio, quem Troes in armis
Horrendum et trepidi toties sensere furentem,
270 Nunc, mi Turne, iaces, miserandum et flebile corpus,
Iam mutum et sine voce caput ; quo pulchrior alter
Non fuit in tota Ausonia nec gratior ullus
Eloquio nee quis positis ingentior armis.
Nate, ubi forma nitens, niveaque in fronte serenus
275 Ille decor dulcisque oculorum aspectus et altae
Sidereus cervicis honos? His gloria Martis
Contigit auspiciis, tali rediture paratu,
Discedens voluisti avidis te credere bellis?
Heu mortem invisam, quae sola ultricibus armis
zso Elatos frenas animos communia toti
Genti sceptra tenens aeternaque foedera servans;
Quae magnos parvosque teris, quae fortibus aequas
Imbelles populisque duces seniumque inventae.
Heu mortem obscuram ! Quae causa indigna coegit
285 Eripere atque meum crudeli vulnere natum
Afficere? 0 felix tam grato caedis Amata
Successu laetare tuae : quae tanta dolorum
vs. 258 lactate] iactare ed. Ven. et Kgr. -- vs. 261 et] haec Kgr. — vs.
et] est ed. Ven. et Kgr.
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Fugisti monumenta gravisque immania casus
Pondera ! Quid misero genitori plura paratis,
290 0 superi? Natum rapuistis et Ardea flammis
Consumpta in cinerem versa est : nunc aethera pennis
Verberat, ah me, Turne, tua plus caede cruenta.
Deerat adhuc sors ista patris suprema senectae.
At vero tali se res cum foedere versant,
295 Ut quem infesta furens miserum fortuna moratur,
. Illum omni petat infrendens et turbine cogat."
Dixerat, et multa illacrimans largo ora rigabat
Imbre trahens duros gemitus rapidosque dolores :
Qualis ubi incubuit validis Iovis unguibus ales
300 Et parvum effuso divulsit sanguine foetum,
Cerva videns miseri turbatur funere nati.
Postera lux latum splendore impleverat orbem;
Tunc pater infractos fatali Marte La tinus
Defecisse videns Italos totamque potenti
305 Cedere fortunam Aeneae bellique tumultum
Ingentesque animo curas et foedera volvens
Connubii promissa, suae nataeque hymenaeos,
Praestantes vocat electos ex agmine toto
Mille viros, qui Dardanium comitentur ad urbem
310 Spectatum virtute ducem, iungitque togatos
Multa oratores memorans ; et euntibus ultro
Imperat, ut, quando auspiciis monitisque deorum
Troianam miscere Italo cum sanguine gentem
Expediat, placido intersint animoque revisant
315 Aeneadasque vehant alta intra moenia laeti.
Interea ipse urbem labefactam et vulgus inerme
Componit solidatque animos requiemque futuram
Spondet et aeternam ventura in saecula pacem.
Inde iubet meritos turba plaudente triumphos
320 Sublimesque domus fieri regalis honores
Atque alacris monet unanimes ut fronte serena
Occurrant genero venienti et pectore toto
Excipiant gentem Iliacam magnisque receptent
Plausibus optataeque effundant pacis amores.
325 Iamque instructa cohors Teucrorum castra subibat
Cincta comas ramis oleae pacemque rogabat.
Quam bonus Aeneas ad se intra regia duci
Tecta iubet causamque viae placido ore requirit.
330

Tune senior sic incipiens ardentia Drances
Verba movet nimium erepti pro funere Turni
Exsultans : "0 Troianae dux in elute gentis,

1 14

Gloria spesque Phrygum, quo nec pietate nee armis
Maior in orbe fuit : victi obtestamur et omnes
Iuramus divosque deasque, invitus in unum
335 Conflatum vidit Latium et temerata Latinus
Foedera nec Phrygios unquam turbavit honores.
Quin natae, quando superum sic vota ferebant,
Connubia et generum magno te optabat amore.
Sed quicquid tanto armorum flagrante tumultu
340 Tantorum furiisque operum atque laboribus actum est,
Id rabidus Turni et stimulis incensus iniquis
Confectusque odiis furor attulit ; ille negantes
Invitasque dedit Latias in proelia gentes.
Illum omnis conversa cohors poscebat, ut armis
345 Cederet et magnum sineret succedere pactis
Connubiis Anchisiaden ; inde optimus ambas
Iungebat palmas defessa aetate Latinus
Infractus nimioque ardentem Marte rogabat.
Nec nostrae potuere preces inflectere durum
350 Nec divum portenta animum; quin acrius ignem
Spumabat ferus ore vomens bellumque ciebat.
At vero dignum invenit pro talibus ausis
Exitium, qui te tandem victore momordit
Nigrantem prostratus humum. Nunc improbus aedes
355 Tartareas visurus eat quaeratque sub imo
Nunc alias Acheronte acies aliosque hymenaeos.
Tu melior succede bonis Laurentibus heres;
In te omnis domus et fessi inclinata Latini
Spes iacet : unum omnes Itali super aurea mittunt
360 Sidera et ingentem bello et caelestibus armis
Extollunt et vera canunt praeconia voces.
Te gravium veneranda patrum consultaque turba
Invalidique aetate senes. Te laeta iuventus,
Et cupidae matres, pueri innuptaeque puellae
365 Unanimes aequo ore volunt, Turnumque sub armis
Exsultant cecidisse tuis. Te tota precatur
Ausonia et claris praestantem laudibus effert,
In te unum conversi oculi ; pater ipse Latinus
Iam senior sola haec longaevae munera vitae,
370 Qui natam tibi iungat, habet, generique nepotes
Troianos Italo admixtos in saecula mittat.
Ergo age, magne, veni, Teucrorum ductor, et altos
Ingredere et celebres cape quos spondemus honores."
375

Finierat cunctique eadem simul ore fremebant.
Quos pius Aeneas hilari cum fronte receptos
Prosequitur paucis et amico pectore fatur :
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"Nec vos nec placida solitum sub pace Latinism
Arguerim, verum infesti violentia Turni
Tantum opus, haud dubito, et tanti discrimina Martis
380 Concivit, iuvenilis enim plus laudis amore.
Quicquid id est tamen Ausonii, nil pacta recuso
Connubia et sanctam aeterno cum foedere pacem
Iungere : rex idem imperium et veneranda tenebit
Sceptra socer statuentque mei mihi moenia Teucri
385 Et nomen natae urbis erit sociosque penates
Adici am ; vos communes in saecula leges
Concordesque ingenti animo mittetis amores.
Interea, quod restat adhuc, imponite flammis
Corpora, quae duri miserandi insania belli
390 Arripuit ; dehinc nos, cum primum crastina surget
Clara dies, laeti Laurentia tecta petamus."
Dixerat : et tanto affatu conversa tenebat
Ora simul ; stupefacti omnes et apertius ingens
Mirantur pietatis opus. Mox robore toto
395 Congestas statuere pyras ignemque repostis
Civibus immisere altumque sub aethera fumus
Evolat atque atris caelum sublime tenebris
Conditur. Innumeras ex omni rure bidentes
Glandilegosque sues iugulant pinguesque iuvencos,
aoo Immittuntque rogis. Latos incendia campos
Enudant, fremit impulsus clamoribus aer.
Iamque sequens clarum extulerat lux aurea Phoebum ;
Tunc Teucri Ausoniique omnes mixto agmine laeti
Consedere in equis et gressum ad tecta movebant
aos Laurenti atque altis erectam moenibus urbem.
Ante omnes pius Aeneas, post ordine Drances
Multa disci senior memorans, dehinc unica proles
Ascanius multumque animi maturus Aletes
Et gravis Ilioneus Mnestheusque, acerque Serestus,
410 Sergestus, fortisque Gyas, fortisque Cloanthus;
Post alii mixtimque Itali Teucrique sequuntur.
Interea effusi stabant per moenia cives
Sublimesque alta statuebant laude triumphos
Troianam cupido expectantes pectore turbam.
a 15 Et iam adventabant ; quos laeta fronte Latinus
Occurrens magna excepit comitante caterva.
At postquam medio venientem ex agmine vidit
Dardanium Aenean haud vera illusit imago :
vs. 394. Mirantur] scripsi, Mirantes edd. — vs. 395. statuere] rapuere Kgr.
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Namque omnes super excellens atque altior ibat
Et late regalem oculis spargebat honorem
Sidereis. Tunc, cum primum data copia fandi est
Et voces capere atque optatas iungere dextras,
Incipit et prior affatur placido ore Latinus :
"Venisti tandem, cupidum nec fixa fefellit
425 Spes animum, lux Troianae clarissima gentis,
Magnorum quem iussa deum tot casibus actum
Italia et nostris voluerunt sistere tectis,
Quamquam humana furens nimis ausa licentia sanctas
Turbarit leges et divum exciverit iras,
430 Quin etiam invitum totiens meque arma negantem
Tradiderit duri perferre pericula Martis.
Factum etenim, sed nec parvo stat ; numina iustas
Indignata animis misere ultricia poenas.
Nunc age, magne Phrygum ductor, quando omnis origo
435 Seditionis abest et tanti criminis auctor,
Connubiis succede et promissis hymenaeis.
Sunt mihi regna, manent erectis oppida muris :
Sola autem fessae spes unica nata senectae :
Te generum et natum tempus complector in omne."

420

Quern contra bonus Aeneas : "Rex maxime, nullam
In te horum causam armorum tantique tumultus
Crediderim placidae assueto sub tempore pacis
Et, si qua est, pone hanc curam, pater optime, quaeso.
Nunc adsum et patrem et socerum te laetus in omnes
445 Accipio casus; magni mihi surgit imago
Anchisae et rursum ardebo genitoris amore."
Talibus orabant inter se et tecta subibant
Regia, cum studio effusae matresque nurusque
Longaevique patres stabant iuvenumque cohortes,
450 Pulchra revisentes Troianae corpora gentis.
Ante omnes magnum Aenean cupidoque notabant
Altum animo genus et praestantem frontis honorem
Quaesitamque alacres pacem atque optata quietis
Munera laudabant. Ceu quando longus et ingens
455 Agricolas tenuit resolutis nubibus imber
Suspensos curvumque diu requievit aratrum ;
Tunc, si clarus equos spatioso limine Titan
Laxet et aurato caelum splendore serenet,
Laetitia exundant et sese hortantur agrestes :
460 Non secus Ausonii tam laeto in tempore rerum
Composuere animos. Et ia m rex alta Latinus
Atria regalesque aditus intrarat et una
440
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Optimus Aeneas, sequitur quem pukher lulus,
Dehinc Itali mixtique Phryges. Turn splendida lato
465 Applausu et magno completur regia coetu.
Haec inter matrum innumera nuruumque caterva
In medium comitata venit Lavinia virgo
Sidereos deiecta oculos. Quam Troius heros
Virtute et forma ingentem, mirabile dictu,
470 Ut vidit, primo adspectu stupefa ctus inhaesit,
Et secum Turni casus miseratur acerbos,
Qui hand parva spe ductus ovans in proelia tantos
Civisset motus durisque arsisset in armis.
Turn vero aeterno iunguntur foedera nexu
475 Connubii multaque canunt cum laude hymenaeos;
Dehinc plausus fremitusque altum super aera mittunt,
Et laetam vocem per regia tecta volutant.
At fidum interea Aeneas affatur Achaten,
Vadat et Andromachae quondam data munera, vestes
aso Intextas auro ferat et, quod saepe solebat,
Dum res Troianae stabant, circumdare collo
Auratum, gemmis circumsaeptumque monile;
Praeterea magnum cratera, in pignus amoris
Quem Priamus patri Anchisae donaverat olim.
485 Nec mora, iussa sequens puicherrima portat Achates
Munera ; tunc socer ingentem cratera Latinus
Donatum capit ac coniunx Lavinia vestes
Atque monile decens. Placido dehinc pectore sese
Demulcent variisque trahunt sermonibus horas.
Et iam tarda epulas fugientis tempora lucis
Poscebant ; mox regali convivia luxu
Effundunt latosque alta intra tecta paratus.
Convenere omnes, strato discumbere in ostro
Deliciis iussi et dapibus se inferre futuris.
495 Dat manibus crystallus aquas mensisque reponunt
Flaventem Cererem ; turn laeta fronte ministri
Innumeri magno distinguunt ordine curas.
Pars dapibus reficit mensas, pars pocula miscet
Craterasque replet ; nunc hac, nunc volvitur iliac
500 Turba frequens, varios miscentque per atria motus.
490

At puerum pater immotis spectabat Iulum
Luminibus vultum admirans moresque Latinus,
Et graviter puerili ex ore cadentia verba
vs. 471. miseratur] scripsi, miseratus edd.
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Maturumque animum ante annos, et multa rogabat
5o5 Permixtas referens voces ; dehinc oscula figens
Dulcia complexum manibus iunctumque fovebat
Et nimium exsultans felicem, et munere divum
Donatum Aenean pro tali prole ferebat.
Postquam epulis compressa fames, traducere longam
sio Incipiunt fando et labentem fallere noctem :
Nunc duros Troiae casus gentesque Pelasgas,
Nunc fera Laurentis memorantes proelia pugnae,
Quo primum diffusae acies, quo tela vicissim
Pulsa loco qui primus ovans invaserit agmen
515 Fulmineumque ardens in equo madefecerit ensem.
Praecipue Tros Aeneas seniorque Latinus
Magnorum heroum Latiique antiqua potentis
Gesta recensebant, fugientemque horrida nati
Arma sui Saturnum Italis latuisse sub oris;
520 Hine Latium dixisse genusque in montibus altis
Composuisse vagum legesque et iura dedisse
Et Bacchi et frugum cultus; dehinc tecta secutum
Esse paterna Iovem, utque Electra Atlantide cretus
Iasio Idaeas caeso Phrygiae isset ad urbes
525 Dardanus ex Corytho multa cum gente profectus;
Utque insignem aquilarn, dono et Jove patre superbus,
Flectoreae gentis signum illustresque tulisset
Primus avum titulos Troianae stirpis origo.
5 30

5 35

Talibus atque aliis inter se longa trahebant
Tempora ; turn fremitus laetaeque per atria voces
Alta volant, strepitu ingenti tectum omne repletur.
Dant lucem flamm.ae et lato splendore coruscant.
Consurgunt Phryges et cithara resonante sequuntur
Ausonii et plausum ingeminant segue agmine toto
Permiscent variantque pedes raptimque feruntur.

Et iam festa novem largo connubia luxu
Attigerant celebrata dies ; tune maximus heron
Aeneas urbem curvo signabat aratro,
Fundabantque domos et amictas aggere fossas.
540 Ecce autem fatum hand parvum : diffundere flammam
Ingentem et fulgore levem et se nubibus altis
Miscentem summo Lavinia vertice visa est.
Obstipuit pater Aeneas duplicesque tetendit
Ad caelum cum voce manus : "Si, Iuppiter, unquam
545 Gens monitis Troiana tuis terraque marique
vs.
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Paruit imperiisque libens, si numina, vestras
Si metui coluique aras, per si quid agendum est,
Quod restat, placidam felici afferte quietem
Augurio et firmate malisque imponite finem."
sso Talia iactantem circumstetit aurea mater
Se Venerem confessa almo et sic edidit ore :
"Nate, animo pone hanc curam et meliora capesse
Signa deum gaudensque bonis succede futuris.
Nunc tibi parta quies, nunc meta extrema malorum,
555 Nunc tandem optatam componunt saecula pacem.
Nec flammam ad caelos perlatam e vertice carae
Coniugis horresce, at constantem dirige mentem.
Namque erit illa tuum celebri quae sanguine nomen
Troianosque auctura duces ad sidera mittat.
560 Haec tibi magnanimos sublimi prole nepotes
Conferet, egregiis totum qui laudibus orbem
Complebunt totumque sua virtute potentes
Sub iuga victoresque trahent. Quos gloria summo
Oceanum transgressa ingens aequabit Olympo,
565 Quos tandem innumera ardens post illustria rerum
Gesta deos factura vehet super aethera virtus.
Hanc flammam ventura tuae praeconia gentis
Designantem, hoc omnipotens e culmine signum
Sidereo dedit ; at, tantarum in munera laudum,
570 Quam statuis dicas a nomine coniugis urbem.
Praeterea sacros Troia ex ardente penates
Ereptos compone nova intra moenia et altos
Infer ad aeternum mansuros tempus honores.
Hi tibi, mira feram, tanto urbis amore trahuntur
575 Ut vecti ad sedes alias, loca prima Latini
Sponte sua repetant iterumque iterumque reversi.
0 felix, quem tanta manent ! Dehinc pace tenebis
Sub placida gentem Iliacam ; post, fessus et aevo
Confectus, tandem Elysias socer ibit ad umbras :
58o Succedes sceptro atque Italis dominabere, leges
Communes Teucrisque ferens; tum laetus ad altum
Te mittes caelum : sic stat sententia divum."
Dixit, et inde leves fugiens se vexit ad auras.
585

Aeneas tanto stupefactam numine mentem
Percussus divae peragit mandata parentis.
Et iam compositos felici in pace regebat
Dardanidas; et iam decedens sceptra Latinus

vs. 547. metui] merui ed. Venet. et Kgr. — vs. 568. designantem] scripsi,
designant edd. — vs. 574. trahuntur] scripsi, trahentur edd. — vs. 576.
repetanti repetent ed. Venet. et ed. Am. —vs. 584. numine] nomine NI. Venet.
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Liquerat ; et Pius Aeneas successerat, omnem
Ausoniam lataque potens dicione tenebat.
590 Iam paribus Phryges atque Itali se moribus ultro,
Et socia ingenti firmabant pectora amore
Concordique aequas miscebant foedere leges.
Tum medio Venus exsultans se immisit Olympo
Ante Iovem et complexa pedes sic ore locuta est :
595
"Omnipotens genitor, qui solus ab aethere summo
Cuncta moves, qui res hominum curasque recenses :
Dum Teucros traheret fortuna inimica, recordor,
Spondebas finem aerumnis rebusque salutem.
Nec tua to promissa, pater, sententia fallit :
600 Namque omnes gaudere sacra tres pace per annos
Viderunt Italae nullo discrimine partes.
Verum ad siderei missurum culmina caeli
Pollicitus magnum Aenean, meritumque ferebas
Illaturum astris : quid nunc sub pectore versas?
605 Iamque optat matura polos Aeneia virtus."
011i hominum sator atque deum dedit oscula, ab alto
Pectore verba ferens : "Quantum, Cytherea, potentem
Aeneam Aeneadasque omnes infessus amavi,
Et terra et pelago et per tanta pericula vectos,
610 Nosti et saepe equidem indolui commotus amore,
Nata, tuo : tandemque malis, Iunone secunda,
Imposui finem. Nunc stat sententia menti,
Qua ductorem alto Phrygium succedere caelo
Institui et firma est ; numeroque inferre deorum
615 Constat et id concedo libens. Tu, si quid in ipso
Mortale est, adime atque astris ingentibus adde.
Quin si alios sua habet virtus, qui laude perenni
Accingant sese, gestis praestantibus orbem
Exornent, illos rursum super aethera mittam."
620 Assensere omnes superi. Nec regia Juno
Abnuit, at magnum Aenean suadebat ad altum
Efferri caelum et voces addebat amicas.
Turn Venus aerias descendit lapsa per auras
Laurentumque petit : vicina Numicius undis
625 Flumineis ubi currit in aequora harundine tectus.
Tunc corpus nati abluere et deferre sub undas
Quicquid erat mortale iubet ; dehinc laeta recentem
Felicemque animam secum super aera duxit
Immisitque Aeneam astris ; quern Julia proles
630 Indigetem appellat, templisque imponit honores.
vs. 6o6. satori pater ed. Am.
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De Klassieke Oudheid in het Dichtwerk
van Karel van de Woestijne
Toen Karel van de Woestijne in 1912 het streven en sterven van
den Vliegenier bezong, goot hij zijn gedicht in een klassieken vorm.
„De Vliegende Man" 2 is geschreven in dactylische disticha, die
door lyrische partijen in sapphische strofen worden afgewisseld, en
eindigt met een „Threnos", waarvan de vrije rythmen doen denken
aan Simonides' Danae-klacht. Inhoud, titel en opvatting bewijzen,
dat bij de conceptie van dit poeem in den geest van den dichter de
herinnering leefde aan het helleensche prototype van den al te stoutmoedigen menschelijken vogel, aan Ikaros.
Maar dit is dan ook het eenige onder de gedichten van Karel
van de Woestijne — afgezien van twee vertalingen naar Sappho —
waar de vorm klassieken invloed verraadt. Dactylische rijen heeft
hij overigens slechts in zijn proza geschreven. Men kan ze vinden in
„Het Rad van Omphale" 3 en hier en daar in zijn Iliasvertaling.
Voor het overige is zijn vers, in hooge mate muzikaal, in bijna even
hooge mate eenvormig. Wat hij bereikt, bereikt hij meer door
klankschakeering dan door wisseling van maat. En zooals het beeldend vermogen van den lyricus zich oplost in den klank van het zingende woord, zoo is ook de plastiek van zijn epische beschrijvingen
een plastiek van het woord, niet van de metrische gestalte. Is het
niet teekenend, dat Van de Woestijne, toen hij de Ilias vertaalde,
het heroische vers het getrouwst meende weer te geven, als hij het
weergaf in proza?
Ook het proza in deze bespreking te betrekken, is, gezien den omvang,
waartoe wij ons moeten beperken, geheel en al onmogelijk. Vermeld. zij dus
slechts, dat enkele antieke verbeeldingen zijn te vinden in „Afwijkingen" en
in „Janus met het dubbele Voorhoofd". Het belangrijkste daarvan. is, in het
laatstgenoemde werk, „De Vrouw van Kandaules", dat men zou kunnen
noemen: de ironiseerende beschrijving van een oud-Vlaamsch tafereel naar
het bekende verhaal uit Herodotus' Ie boek.
2 Interludien (19'2) blz. '43-176.
3 Afwijkingen (19io) blz. 87-94-
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Dat is zeker al reden genoeg, om Querido ongelijk te geven, wanneer hij Van de Woestijne „den Helleen" noemt, al heeft hij dan
ook die kwalificatie door drie, vier andere epitheta getemperd en
vervaagd. 1 En het is niet de eenige reden. Want onder de gangbare trekkers van het helleensche wezen is er wel ongeveer geen een,
dien men in den geest van Van de Woestijne vindt afgeteekend.
De klaarheid, de harmonie, de eenvoud, de bondigheid, de redelijkheid, de levensaffirmatie, de onbezorgde zinnelijkheid der oude
Hellenen moet men bij hem niet zoeken. En wil men hem noemen
duister a is Herakleitos, vurig en wrang als Aischylos, grootsch als
Pin daros, en een godszoeker als Platoon, men kan er, zelfs als men
hoffelijk genoeg is om te meenen, dat deze holle woorden een vaste
kern hebben, toch zeker van zijn, dat hij zijn duisterheid en grootschheid niet aan Heraclitus en Pindarus, en zijn wrange vurigheid niet
aan Aeschylus dankt, zoo min als hij zich bij zijn jacht naar den
Onzienlijke door Plato heeft laten leiden. J a zelfs in het epische
verhaal vertoont Van de Woestijne maar weinig verwantschap
met de Grieken alleen. Wat daarin antiek is, is grieksch-latijnsch.
Het is zeker geen toeval, dat zijn Penthesileia-gedicht 2 een motto
draagt, dat aan Vergilius ontleend is. Men heeft hem een humanist
genoemd, voor wien Hellas en Rome geen geheimenissen bewaren. 3
Maar is de kunst der humanisten niet gegroeid uit den geest en
het gevoel en de beeldspraak der Romeinen? Waar Van de Woestijne's vers het meest „klassiek" is, daar hooren wij het geluid van
een Seneca. Wel te verstaan, Seneca op zijn best.
Intusschen, hoe miniem dan ook de invloed der Grieken is op
den geest van dezen universeelsten onzer moderne dichters, men
kan zich niet bekiagen, dat hij zich te weinig met de Grieken heeft
ingelaten. Wij bezitten van hem een prozavertaling van fragmenten
van de Ilias ; drie boeken met gedichten van grieksch-mythologischen
inhoud, tezamen 9 in getal ; in de eerste Verzen den „Tusschenzang"
Venus en Adonis en het dramatisch fragment Kronos ; en in „De
Gulden Schaduw" het Lied van Phaoon. De drie laatstgenoemde
gedichten sluiten zich naar strekking en vorm ten nauwste aan bij
de negen afzonderlijk gebundelde, die in de jaren 1912, 1914 en
1924 onder de titels „Interludien" (I en II) en „Zon in den Rug" zijn
Dietsche Warande en Belfort, Febr. 1928.
Zon in den Rug, blz. 109-148.
3 Joris Eeckhout in D. W. en B., Febr. 1928.
1
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verschenen. 1 In de Ilias heeft Van de Woestijne zijn opvatting van
vertalen gedemonstreerd en tegelijk getracht den indruk, dien
Homerus' epos in zijn sensitieven geest te weeg bracht, zoo zuiver
mogelijk met het nederlandsche woord te benaderen ; in de 12
mythologische gedichten, dramatisch, lyrisch beschrijvend of episch
beschrijvend, heeft hij den rijkdom van zijn schouwend en beeldend
vermogen en de uit het contact met die oude verhalen bij hem
geboren gedachten en gevoelens in breede tafereelen voor ons
neergezet.
Indien men vraagt, wat Van de Woestijne in de grieksche mythologie wel voornamelijk zocht, dan geven zijn Iliasbewerking en
haar inleiding daarop een antwoord. De dichter wilde ons een
vertaling geven, „die, naar tekst-beteekenis en naar karakter, naar
inhoud en naar vorm, 't oorspronkelijke zoo nabijkomt, dat ze op
den lezer denzelfden indruk als het oorspronkelijke maakt." 2 Men
kan de verwezenlijking van dit Principe niet korter en niet beter
demonstreeren dan met de befaamde overzetting van het befaamdere
ef c xoEpocvog gaT6), etc pccatAck (B 204) : een hoofd weze, een
koning. 3 Wij hebben bier het product van een vertaaltechniek, die
gelukkig al weer tot het verleden behoort. De indruk, die er op den
lezer van uitgaat, is een gevoel van getormenteerde bevreemding,
zooals hem nooit uit Homerus zelf was bijgebleven. Uit dien hoofde
beschouw ik deze proza-bewerking van de Ilias als een mislukking.
Maar men kan er uit constateeren — en dat is belangwekkend,
waar men dan ook de oorzaak wensche te zoeken — dat bij den
dichter Van de Woestijne de poezie van Homerus voor alles een
gevoel van bevreemding heeft teweeg gebracht. De oudste epicus
van Europa is voor zijn modernen zin uitermate oud, en daar hij
uitermate oud is, ook uitermate primitief. Hoe primitief hij is, bewijst de vertaler in zijn inleiding, met verwijzing naar geleerde litteratuur, die ondertusschen, of te voren, ook al weer werd achterhaald. Maar juist dit primitieve, dat hij in Homerus zag, heeft
hem gefascineerd. In en achter den tekst zocht hij de ruigheid en
de ruwheid en de barbaarsche pracht van het praehelleensche. En
1 De Iliasvertaling is uitgegeven in de W. B. (zonder jaartal), Zon in den
Rug door Boosten en Stols te Maastricht, Verzen (1905), De Gulden Schaduw
(191o) en de 2 bundels Interludien door C. A. J. v. Dishoeck te Bussum.
2 O. 1. blz. 7.
3 0. 1. blz. 44.
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dat verklaart, hoe voor zijne mythologische gedichten zich zijn
fantasie bij voorkeur — zij het dan ook niet uitsluitend — kwam
te richten op de figuren van een Kronos, een Alkyoneus, op den
Thracier Diomedes en op Herakles.
In deze verbeeldingen toont zich de gefolterde lyricus een schilder
van een rijk palet, een beeldhouwer met een sculpturaal vermogen
van even groote kracht als verfijning, maar de zengende brand van
zijn ziel slaat er niet uit op. Zooals hij zelf zegt in het voorbericht
van den eersten bundel der Interludien — en er is recht noch reden,
om die verklaring in haar algemeenheid te betwijfelen —: men heeft
die gedichten te beschouwen als een spel, een zich vermeien der verbeelding, dat de eene leidende lijn van leven, gevoelen en denken,
die de andere bundels verbindt, noch aanraakt noch verbreekt.
Inderdaad, men zal Van de Woestijne's lijdensweg slechts kennen uit
de Verzen en De Gulden Schaduw, zooals men zijn worsteling en
verrijzenis kent uit de trilogie De modderen Man. God aan Zee
en Het Bergmeer. Doch dat neemt niet weg, dat er ook onder die
mythologische gedichten zijn, waarin hij het voelen en denken, dat
zijn lyriek beweegt, zijn gedachten over dood en leven, over mensch,
God en goden, over liefde en geluk, in de gestalten der Oudheid veraanschouwelijkt heeft. Twee regels uit Het Vaderhuis spreken van
een ik, „die in mijn leven slechts de liefde ken voor mijn vreemd
eigen-beeld, weerkaatst in moe dood water" 1, een beeld, waarin de
vage herinnering aan Narcissus misschien wel even natrilt ; die gedachte wordt weer opgenomen in „De Jongste Sater" 2 en belichaamd in den faun, die zich terugtrok binnen de grenzen van zijn
eigen rijk, waar hij alles naar zijn eigen beeld gevormd heeft. Maar
het slot van dit gedicht :
— o God, hoe klotst de aleeuw'ge zang der Zee daar-buiten ! . .
— En dat ik toch een Leve achter mijn leven heb . . .
stelt een zielsconflict, dat de dichter van een andere zijde benadert
in „De Terugtocht", de flonkerend-schoone parafrase van Ovidius'
verhaal van Orpheus en Eurydice. 3 Zoo mag men ook zeggen, dat het
beeld van Eroos, den onbekrijgbaren jager van het dierlijk wild,
waarvoor zeer zeker in de grieksche letterkunde de parallellen niet
ontbreken (men denke alleen maar aan Sophokles' bekendste koorlied uit de Antigone), door Van de Woestijne naar eigen inzicht
I Verzen blz. 15.
2 Verzen blz. '13-1'8.
3 Interludien I, blz. 63-138.
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wordt herschapen, wanneer, in Anteroos weerspiegeld, zich Eroos
bewust wordt van zijn vernietigende macht en zijn taak voortaan
volbrengt met de verbeten woede van een folterknecht 1 ; Aphrodite, „die mensch werd om te minnen als de goden" 2 is niet minder
een schepping van zijn bittere en smalende begeerlijkheid ; en dat
de Phaoon nit het oude Lesbische volksverhaal de trekken aanneemt
van den eenzame, die bij het feest des levens slechts van verre toeziet en klaagt om de „gruwbare eenzaamheid van wie te schOon
zich weten" 3 het zou ondenkbaar zijn, als een ander dan Van de
Woestijne zijn lied had gezongen. Want alleen bij Van de Woestijne
kon de figuur van Sappho zoo geheel achter de gestalte van Phaoon
schuil gaan. Phaoon, Eroos, Adonis, Kronos, Alkyoneus zijn wel
degelijk schepselen van zijn uitzonderlijken geest. De romantische
Penthesileia 4 uit verzwegen lief de voor Achilleus naar Troje gekomen, om zich door hem te laten dooden, is het evenzeer. En
Helena, de Spartaansche Helena 5 niet minder. Want wie dan hij
kon een Helena en een Menelaos teekenen, die zoo ver af staan van
alles wat de Grieken, van Homerus af tot Collytus toe, ooit over
hen gezegd hebben, wie kon ons een Helena geven, die opgroeit als
een jonge Spartaansche naar de regelen van Lycurgus, en een
„Menelaos die, van eten moe en al te rijk-geslorpte wijnen zat,
aan hare zijde blonk van zweet en van het blazers der gezwollen
snorkenswang ;" en dan daarnaast een Paris stellen, die zoozeer
verwant is aan den wakkeren herder uit Euripides' verloren tragedie
Alexandros?
Van een geheel eigen en bizonder gehalte ten slotte is ook Van
de Woestijne's Herakles, een zeer opmerkelijke creatie, die in
onze nieuwe nederlandsche litteratuur naast dien van Couperus
zijn plaats verdient : Herakles de Barbaar naast Herakles den.
Helleen. Wij zien hem even in „De Stierendief" 6 en aan de nauwmerkbare ironie herkennen wij den held uit „De Paarden van Diomedes" den primitieven krachtmensch, die in zijn eeuwig overwinnen geen bevrediging vindt, omdat wat werk hij onderneemt te
,
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Interludien II, blz. 37-6o.
Verzen blz. 34.
, De Gulden Schaduw blz. 279.
4 Zon in den Rug, blz. 105-148.
5 Ibid. blz. 9-59.
6 Interludien II, blz. 105-197.
7 Id. I, blz. 1-95.
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gering is voor zijn krachten — „noodwendigheid van laag gezwoeg,
ellendig-maklijk, dat moest einden op een zeekren zegepraal". 1 Is
het wonder dat hij dien Herakles, voor een verzetje, omdat „hij
wist dat morgen weer hij reizen ging naar eendere ijlte" 2 - brooddronkenheid uit onbevredigdheid gebOren—een vastenavondklucht
laat spelen met den gebonden op zijn nek gedragen ever van
Erymanthos, en dat hij hem, met de rustige onverschilligheid van
den goedmoedigen moordenaar, den kentaur Pholos, 3 zijn vriend
en gastheer, doet doodknuppelen? En deze god naar lichaamsgeweld, de onverzadigbare zinnenmensch, die slechts de matheid
kent van nimmer zat te zijni zal moeten rijzen tot het blank verblijf der goden op den Olympos! Te midden van de marmerwitte
Olympiers ontwaakt hij, de bronzen krachtmensch, aanliggend aan
den maaltijd, waar Hera voor hem stelt als zijne gade het meisje
Hebe. En Herakles, tot god ontwaakt, beziet het meisje Hebe met
oogen, die nog des menschen zijn, zooals de dichter de godefiguren
van het Parthenon, die volste openbaring van de klassiek-lielleensche beeldhouwkunst, beziet met oogen die des menschen zijn, en
zij dunken hem schoon maar passieloos. Van zijn schouwend keuren
geeft het gedicht, dat Hebe 4 heet, het ingetogen, hartstochtloos
verslag, schoon als een wenschelooze uchtendstond. Daar gromt nog
even als een ver gerucht herinnering aan bitterzoete aardsche liefde,
heugenis van snerpend begeeren, van tergende geuren en brallende
kleur en klank, bijna komisch van plompe stoffelijkheid in de ijle
sfeer der Helleensche hemelingen. Maar dan verzinkt dat alles voor
het suizend zwijgen van den hoogen aether en
Er was een stilte als nooit voor deze in hem.
Hij wist dat hij de kwelling zou ontgaan;
dat hij ditmaal beminnen mocht en zou
zooals de menschen niet beminnen. Hij
gevoelde thins de volle mate van
zijn loutering. En uit de keldren van
zijn borst rees dankbaar en van vrijheid warm
een zucht vol geuren . . . 5
1 Ibid. blz. 38.
2 Ibid. blz. 95.
3 Het Gelag bij Pholos, Zon in den Rug, blz. 61-102.
4 Interludien II, blz. 63-102.
5 Ibid., blz. 99/1oo.
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De humor, die Emmanuel de Bom 1 een openbaring was, toen hij
hem in den journalist Van de Woestijne ontdekte, is ook in dit gedicht te vinden. Ook dat is een openbaring, en onze verbazing is er
niet geringer om, nu wij ontdekken, dat ook de dichter. Van de
Woestijne den humor kon geven. Maar het gehalte van dien humor,
een zeer fijn gehalte, bewijst ons eens te meer, dat ook zijn epiek is
doortrokken van de zeer eigen essentie zijner persoonlijkheid.
W. E. J. KUIPER.

Theodorus Beza als dichter der „Juvenilia"
In een tweetal artikelen in dit Maandblad heeft Prof. F. Muller
ons een blik gegund in de „Middeleeuwsche levenslust" 2 en ons

de „Levensliederen" der studenten en magistri te Parijs, Orleans,
Bologna en Salerno doen hooren. Vooral waren het Ovidius, Catullus
en Tibullus die hen boeiden en „in de omlijsting van het godsdienstig
levee" tong de student van de vriendschap, de liefde en de natuur.
Tot hOever de vriendschap tusschen twee mannen gaan kon, daarvan heeft Prof. Muller ons een treffend staaltje gegeven, dat de
vrouw des eenen op diens verzoek den andere vergezelt op zijn
reis en weer ongerept aan den wettigen man wordt teruggegeven en
dat beiden beseften, deze proef was te zwaar, de vriendschap
zwicht, de liefde overwint. 3
Treffend zag ik deze stelling bewezen in een tweetal gedichtjes van
Theodorus Beza, den student in de Rechten te Orleans, later den
opvolger van Johannes Calvijn. We zijn niet meer in de Middeleeuwen, maar de Middeleeuwsche geest werkte na in het Levenslied, dat in de Universitaire kringen laid opschalde. Onder de Latijnsche gedichten treffen wij aan verzen op de Vriendschap, de
natuur en de vrouw. Kleine gedichtjes — Catullus zou ze „Nugae"
hebben genoemd — die bepaald fraai kunnen worden genoemd,
b.v. „Ad Pibulam Ca ndidae", „Ad Pedem Candidae", „O pes candide Candidae", o blanke voet van Candida. 4
Van de Woestijne Journalist, D. W. en B., Febr. 1928.
„Hermenevs", 1e Jaargang blz. 38 v.v. en 2e Jaarg. blz. 51 v.v.
3 „Hermenevs", 2e Jaarg. blz. 52 en 53.
4 De eerste uitgave zijner gedichten verscheen te Parijs bij Jodocus Badius
onder den titel „Poemata Theodori Bezae Vezelii. Poemata Lutetia". Ex
officina Conradi Badii 1548.
1

2

128

Maar ik heb inzonderheid het oog op een tweetal gedichtjes,
vriendschap of liefde en in deze collisio officiorum is de keus van den
dichter niet gemakkelijk. Vertalen zal ik deze gedichtjes niet, omdat
het Latijn gemakkelijk genoeg is om door de lezers van „Hermenevs"
te worden begrepen.
Theodorus Beza de sua in Candidam et
Audebertum benevolentia.

I

II

At est Candida sic avara, nova,
Ut totum cupiat tenere Bezam.
Sic Bezae est cupidus sui Audebertus,
Beza ut gestiat integro potiri:
Amplector quoque sic et hunc et illam,
Ut totus cupiam videre utrumque
Integrisque frui integer duobus.
Praeferre attamen alterum necesse est.
0 duram nimium necessitatem!
Sed postquam tamen alterum necesse est,
Priores tibi defero, Audeberte.
Quodsi Candida forte conqueratur,
Quid turn? baseiolo tacebit imo!

Abest Candida ! quid Beza moraris?
Audebertus abest : quid hic moraris?
Tenent Parisii tuos amores
Habent Aurelii tuos lepores
Et to Vezeliis manere pergis,
Procul Candidulaque, amoribusque,
Et leporibus, Audebertuloque?
Immo Vezelii procul valete,
Namque Vezelii carere possum
Et carere parente, et his et illis:
At non Candidula, Audebertuloque!
Sed utrum, rogo, praeferam duorum?
Utrum invisere me decet priorem?
An quemquam tibi, Candide, anteponam?
An quemquam anteferamtibi,Audeberte?
Quid si me in geminas secem ipse partes,
Harum ut altera Candidam revisat,
Currat altera versus Audebertum.

In beide geciteerde verzen is er dus een strijd, die geen beslissing
brengt tusschen de liefde voor Candida en de vriendschap voor
Audebert. Ik stem toe, dat de jeugdige dichter natuurlijk dichterlijk
overdrijft. Maar te Geneve ontwaakte de psalmdichter in den dartelen zanger der „ Juvenilia".
Tholen.
C. VELTENAAR.

Geschiedenis der Aardrijkskunde 1
I.
Voor de geschiedenis der aardrijkskunde zijn de kusten der Middellandsche Zee het natuurlijk uitgangspunt, primo, omdat de
volken, die ze bewoonden, het eerst de wetenschap der geographie
op uitgebreide schaal hebben beoefend, en secundo, omdat het
1

Naar aanleiding van A History of Ancient Geography by H. P. Tozer,

M. A., F. R. G. S. Cambridge, University Press.
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materiaal voor die studie oorspronkelijk aan die streek is ontleend.
De reden daarvan is gelegen zoowel in de geographische gesteldheid
van. dat gedeelte der aarde als in den aard der volken, die het bewoonden. Reeds Strabo (63 v. C.----D9 n. C.) vestigt de aandacht
op het feit, dat de kusten van de binnenzeeen, zooals de Perzische
Golf, de Roode Zee en de Middellandsche Zee, in afwisseling den
Oceaan, waarvan het inhammen zijn, overtreffen, en hij voegt eraan
toe, dat de Middellandsche Zee het op dat punt van alle anderen
wint.
Die groote verscheidenheid van kustlijn heeft het verkeer tusschen ver van elkaar verwijderde volken in de hand gewerkt : de
vele eilanden dienden als bakens en stations, de tallooze havens
en kreken verleenden een toevlucht bij storm en slecht weer.
Vooral de vorm van de noordelijke kustlijn is in dit opzicht de aandacht waard en bovendien maakte de overeenkomstige ligging van
de schiereilanden Griekenland, Italie en Spanje, die aan dezen kant
in die zee vooruitspringen van het vasteland van Europa, het
onderlinge verkeer nog gemakkelijker. Zoo hebben dezelfde oorzaken, die de beschaving der bewoners van dat gedeelte der aarde
hebben in de hand gewerkt door hun geestelijken blik te verruimen
en hen in staat te stellen om elkaar hunne kunsten en wetensch appen mede te deelen, tezelfdertijd den grondslag gelegd voor een zich
steeds ontwikkelende en veelzijdige studie der geographie. Met
landen als Indie en China w as het heel anders gesteld. Door hunne
afgelegen ligging en scherp gemarkeerde grenzen was hunne aanraking met anderen uiterst zeldzaam, en voor Egypte geldt haast
hetzelfde, daar dit land, hoewel aan de Middellandsche Zee gelegen,
door zijn afhankelijkheid van den Nijl zijn eigen ontwikkelingsgang
had en van oudsher exclusief was in denkbeelden en staatkunde.
Zoo komt het, dat de aardrijkskundige kennis, die de bewoners
dier landen bezaten, te beperkt was, te bekrompen van gezichtskring dan dat zij van nut kon zijn voor die studie in het algemeen.
VOor den tijd van Alexander den Groote hebben de Minyers van
het eiland Creta, de Phoeniciers en de Grieken achtereenvolgens
de oude wereldzee bevaren en hare kusten met hunne volksplantingen bezet. Het aandeel der oude Minyers zal eerst kunnen
worden vastgesteld, wanneer het door de verrassende opgravingen
van Sir Arthur Evans aan den dag gebrachte materiaal door de
archaeologen volledig zal zijn bewerkt en de inscripties zullen zijn
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ontraadseld. Voorloopig zijn nog de Phoeniciers het oudste yolk,
dat ons van zijne aardrijkskundige kennis der Middellandsche Zee
heeft doen blijken. Lang voor het begin der Grieksche geschiedenis
had dat merkwaardige yolk zijne handelsstations gevestigd op verschillende punten langs de kusten van die zee, zelfs in de nabijheid
van den Oceaan. Reeds de namen van hunne twee voornaamste
steden, Tyrus en Sidon, wiizen op dien trek naar de zee : Tyrus
toch, oorspr. Sur, beteekent „de rots" met betrekking tot de Jigging op een rotsachtig eiland, en Sidon = de visschersstad. Trouwens
de smalle kuststrook, die hun land uitmaakte, was van Syrie afgesloten door den rotsmuur van den Libanon en gunde aan hunne
grenzenlooze energie geen anderen uitweg dan de zee. En zoo
kunnen wij hun vooruitgang nagaan door de drie bekkens,
waarin de natuur de Middellandsche Zee heeft verdeeld : eerst van
de Syrische kust tot Cyrenaica, waar dit aan het zuidelijke punt
van Griekenland nabijkomt, dan van bier tot de nog scherper getrokken grenslijn, die gevormd wordt door Sicilie en het gebied van
Carthago, en eindelijk v andaar tot de Zuilen van Hercules aan het
westelijke einde. In dat eerste bekken kunnen wij hun spoor volgen
over Cyprus en Rhodus naar Creta, en dat eiland, aan den zuidelijken grens van de Aegeische Zee en tusschen de uiterste punten
van Griekenland en Klein-Azie gelegen, leende zich uitstekend als
uitgangspunt voor verdere ondernemingen. In de Aegeische Zee zelf
vinden wij tallooze bewijzen voor hunne aanwezigheid ; zoo is de
naam Samos, zoowel als naam van het eiland als in Samothrace,
ontleend aan het Semitisch verbum shamah, hoog liggen, en dat
wisten ook de Grieken wel ; Strabo VIII. 3. IQ zegt : ackp wig iXCLAOUV
Ta 54 De hoogste berg op Rhodus, Atabyrium, draagt denzelfden naam als Tabor, zooals de Grieken den bekenden berg in
Palaestina noemden. Iardanos, de rivier op Creta, is hetzelfde woord
als Jordaan en yarden is in 't Phoenicisch rivier. Zoo komt de naam
Adramyttium in Mysie overeen met Hadrumetum in Afrika. Elders
weer treffen wij sporen aan van den godsdienst der Phoeniciers. Op
Thasos was een tempel van den Tyrischen Hercules, waarvan Herodotus spreekt II. 44, d.i. Melcarth, en men vermoedt, dat op verscheidene plaatsen, waar de plaatsnaam Macaria door de overlevering met Hercules wordt in verband gebracht, die naam een
corruptie is van den naam van dien god. De dienst van Aphrodite
Urania, die op Cythera bestond, een Phoenicisch handelsstation,
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was eigenlijk die van Astarte en op verscheidene plaatsen, die
Astyra heeten, vinden wij de sporen van dien naam. En verder de
Groote Goden, die op Samothrace werden vereerd ; hoewel het naar
alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk geen Semitische godheden
zijn, schijnt hun naam Cabeiri toch te wijzen op Phoenicischen invloed, want deze komt van Kali), , groot, een epitheton dat dit yolk
aan zijne hoofdgoden toekent. De purpervisscherij, waardoor het
Tyrische purper werd gewonnen, beoefenden de Phoeniciers in de
Laconische golf en te EIermione in het Argolische Acte : beide plaatsen waren beroemd om hun purper ; en op datzelfde terrein treffen
wij hunne sporen aan te Corinthe, op de munten van welke stad de
purperslak voorkomt en waar de sage Sisyphus tot den vader van
Porphyrion maakt, d.i. den purperhandel, en tot den stichter van
den dienstvan Melicertes of Melcarth. Ook op edele metalen maakten
zij in die streken reeds jacht, want Herodotus VI 47 bericht, dat
zij de goudmijnen op Thasos ontgonnen.
Reeds vroeg ontmoeten wij de Phoeniciers ook aan het westelijke
uiteinde van het middenbekken der Middellandsche Zee. Daar
stichtten zij op de Afrikaansche kust de kolonie Utica J Imo v. C.
en daar deden zij drie eeuwen later het meer beroemde Carthago
verrijzen : Karthada, de nieuwstad, Gr. KaNch3o)v. Wat was de
oorzaak van den voorspoed dier stad, die bestemd was om de mededingster te worden van hare moederstad Tyrus? Dat was hare centrale ligging in de Middellandsche Zee, waardoor zij die zee ten
oosten en ten westen kon beheerschen, de nabijheid van Sicilie en
Italie, die haar met Europa in verbinding bracht, en de toegang
tot het binnenland van Afrika : al die voordeelen maakten Carthago
haast tot een ideale handelsplaats. Op de daartegenover gelegen
kust van Sicilie waren ook de beste punten door Phoenicische of
Carthaagsche kolonisten in beslag genomen. Het meest westelijk
lag Lilybaeum, de stad „tegenover Libye", zooals haar Semitische
naam zegt. Ten noorden hiervan verhief zich de van verre zichtbare berg, waarop Eryx lag met den beroemden tempel van Venus
Erycina, waarin de dienst van Astarte werd voortgezet. En niet
ver vandaar hadden zij een kolonie te Panormus, waardoor zij over
een der beste havens van het eiland beschikten. Tenslotte hadden
zij zich in het derde bekken, dat zich van Sicilie tot de Straat van
Gibraltar uitstrekt, gevestigd op Sardinie en Corsica, langs de kust
van Spanje en op de naburige Balearen. Zelfs Massilia is waarschijn-
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lijk een van hunne stations geweest voordat het een Grieksche
kolonie werd. En toch — hoe ongelooflijk het moge klinken —
aan al die tochten waren nog veel aN.Tontuurlijker expedities voorafgegaan. Immers lang voor dezen en ettelijke eeuwen vOordat de
Grieken ook maar wisten, dat de Middellandsche Zee een binnenzee
was, waren die ondernemende handelslieden de Zuilen van Hercules
doorgevaren en hadden zij zich in den Oceaan gewaagd. En (Mar
— waarschijnlijk kort vOor de stichting van Utica -- versterkten
zij zich op een onneembaar punt te Gades of Gadeira-Agaddir, de
omheining — dat voortaan hun uitgangspunt werd voor hunne
expedities naar Britannie en voor het vestigen van handelsstations
op de westkust van Afrika. De naburige streek van Zuid-Spanje
was door hen bekend als Tarshish of Tartessus naar de bewoners,
de Turdi of Turdetani. Van die plaats lezen wij zelfs in Genesis io. 4
en in den tijd van koning Salomon (I000 v. C.) vinden wij het vermeld in verband met de zeemacht van Hiram, koning van Tvrus.
Zie Koningen I. io. 22.
Utrecht.
P. H. DA1VIST E.

(W ordt vervolgd.)

De invloed van het rekenen met den abacus
op de Grieksche en Romeinsche
cijfersystemen
De Grieken hebben, zooals bekend is, twee verschillende cijfersystemen gekend : het oudste, dat het Herodiaansche of acrophonische stelsel heet, bestaat hierin, dat men voor de getallen, die
wij thans schrijven als 1, 5, io, ioo, woo en io.000 resp. de streep
I en de letters r, A, H, X, M, gebruikt, 1 onze 5o, 5oo, 5000 weergeeft door de teekens
ITT, 17, die ontstaan zijn door combinatie
van r met de teekens A, H en X en nu de andere getallen uitdrukt
door additieve iuxtapositie van de genoemde symbolen; het jongere,
z.g. alphabetische systeem behoudt het additieve karakter, maar
voert afzonderlijke teekens, namelijk de letters van het alphabet,

F,

r is een oude vorm voor II, de eerste letter van IIivTe A, H, X, M
stellen resp. de woorden Aixoc, `Exce-r6v, MALore, Moccor. voor. H is de oude
Attische vorm voor den spiritus asper.
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in voor de getallen I . . . . 9, de tienvouden beneden zoo en de
honderdvouden beneden i000, terwijl het daarna de teekens voor
I . . . 9, van accenten voorzien, herb aalt voor de duizendvouden
beneden M. Het Romeinsche systeem komt, ondanks verschil in
de gebruikte symbolen, in hoofdzaak met het acrophonische overeen ; als bijzonderen trek vertoont het echter de toepassing van het
z.g. subtractieve principe, dat men ook in de telwoorden aantreft :
men schrijft IV en IX naast of inplaats van IIII en VIIII en men
zegt onmiddellijk na septendecim voor achttien en negentien duodeviginti en undeviginti.
Van de drie geschetste stelsels behooren het acrophonische en
het Romeinsche (waarin nog geteld moet worden, om te weten,
hoeveel eenheden van een bepaalden trap er staan) blijkbaar thuis
in een primitiever stadium van mathematische ontwikkeling dan
het alphabetische (dat afzonderlijke symbolen heeft voor elk aantal eenheden van een bepaalden trap), terwijl ze weer hooger staan
dan het Egyptische en het decimale Babylonische, waarin alleen
voor de termen van de schaal van het tientallig stelsel bijzondere
teekens voorkomen, terwijl alle andere getallen moeten worden
weergegeven door additieve iuxtapositie van de eenheidssymbolen
zonder gedeeltelijke sanienvatting tot vijfvouden.
Die eigenaardige tusschenpositie nu vormt een historisch probleem : hoe is men er toe gekomen om voor de vijfvouden i an de
teekens in te voeren? Het zal
termen van de schaal of
wellicht eenig overleg kosten, om in te zien, dat dit inderdaad een
probleem is : het is niet voldoende, om erop te wijzen, dat de vorm
van ooze ledematen natuurlijke aanleiding geeft tot het samenvatten van voorwerpen in groepen van vijf en dat men immers bij
vele natuurvolken ook een voorkeur voor een dergelijke groepeering
aantreft. Want dat is wel heel juist, maar het zou alleen ter zake
dienen, wanneer er sprake was van de voorstelling door cijfers van
de getallen van een pentadisch stelsel of althans van een dekadisch,
dat in zijn telwoorden nog de herinnering aan de oorspronkelijke
groepen van vijf behouden had ; niet, nu het gaat om het voorkomen
van afzonderlijke teekens voor een bepaalde groep van getallen
(5, 5o, 500), die, blijkens den vorm van de telwoorden, in het als
zuiver decimaal gevoelde getalsysteem in het geheel geen bijzondere
plaats innemen. Daarin schuilt inderdaad iets verwonderlijks, dat
tot verklaring prikkelt.
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Een poging daartoe kan men nu aantreffen in een juist verschenen
Zweedsch werkje van K. G. Hagstroem, Sagan om de tio tecknen, 1
waarin op een zeer onderhoudende, ook voor niet wiskundigen volkomen bevattelijke wijze, aan de hand van talrijke voortreffelijke
illustraties de geschiedenis van de cijfers wordt behandeld. „Sage
der tien teekens" noemt de schrijver het met opzet ; de geschiedenis
der cijfers toch reikt tot in nevelachtige historische verten en telkens
weer moet de phantasie te hulp komen aan het tekort schietend
exacte historisch-mathematisch onderzoek, wanneer men zich, waar
de duidelijke lijnen van het beeld te loor gaan, althans een hypothetische voorste114ng van den samenhang van de opgemerkte verschijnselen vormen wil. Dat is nu ook het geval bij het probleem, dot we
boven stelden; eenig vaststaand feit is er niet over bekend en de
schrijver legt er zelf den nadruk op, dat hij aan zijn phantasie de
teugels viert, wanneer hij een onderstelling maakt over het tot
stand komen van de te verklaren teekens in het acrophonische en
het Romeinsche cijfersysteem, die we als volgt kunnen samenvatten :
In alle landen, van welker mathematische cultuur wij eenige
kennis hebben, schijnt al heel vroeg eer rekeninstrument te zijn
ingevoerd, waarop, in aansluiting aan het wijdverbreide en, gezien
het aantal van onze vingers, natuurlijke dekadische getalsysteem,
de eenheden van verschillende trappen (eenheden, tientallen, honderdtallen enz.) door steentjes of schijfjes in verschillende kolommen aanschouwelijk werden voorgesteld en waarop nu de fundamenteele arithmetische bewerkingen (in de eerste plaats natuurlijk
optellen en aftrekken) door hanteering van die voorwerpjes konden
worden uitgevoerd. Het eigenlijke principe van dit instrument,
dat bij de Grieken apg, bij de Romeinen abacus heet, is, dat men
steeds tien schijven van de eene kolom kan vervangen door een
schijf van de daarop (in eenmaal aangenomen richting) volgende. 2
Oorspronkelijk zal men dus in elke kolom minstens negen schijven ter beschikking moeten hebben gehad en dus ook steeds van
een tot tien hebben moeten tellen, zooals men b.v. in het Egyptische cijfersysteem ook doen moet, om het voorgestelde getal te
1- K. G. Hagstroem, Sagan om de tio tecknen. Stockholm. Albert Bonniers
Forlag, i93i, '47 blz. Kr. 5,75.
2 Het rekenen met den abacus is in dit tijdschrlit behandeld in het artikel
van Dr. S. Koperberg, Eenvoudig rekenen bij de Romeinen, III, 49 sqq.
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kunnen lezen. ten vereenvoudiging van deze bewerking kan nu
verkregen zijn door de schijven van een kolom in groepen van vijf
samen te vatten en dan zulk een groep door een schijf in een hulpkolom boven of naast de oorspronkelijke te vervangen. Deze vereenvoudiging wordt toegepast in alle Romeinsche abaci, waarvan
we afbeeldingen bezitten ; het is niet onredelijk te onderstellen, dat
ze een Grieksche uitvinding was. 1
Men kan nu de hypothese opstellen, dat deze rekenwijze zich is
gaan afspiegelen in het geschreven cijfersysteem, dat men namelijk,
toen men de getallen 5, 50, 50o als hulpeenheden tusschen de termen van de schaal was gaan invoeren, deze hulpeenheden, evengoed
als de termen van de schaal zelf, door speciale symbolen is gaan
voorstellen. Het acrophonische en het Romeinsche cijfersysteem
zouden dus de eigenaardigheid van de afzonderlijke symbolen voor
vijfvouden van machten van tien te danken hebben aan het rekenen op den door de invoering van hulpkolommen verbeterden
abacus.
Tot zoover de onderstelling van Ragstroem en men zal moeten
erkennen, dat zij veel bekoorlijks heeft. Men vindt steeds als feiten
zonder eenig onderling verband naast elkaar vermeld, dat de twee
bovengenoemde cijfersystemen aparte teekens voor 5, 5o en 500
hadden en dat men op den abacus vijf schijven van eenzelfde kolom
door een schijf in een hulpkolom kon voorstellen. Het ontbrekende
verband is nu op geheel natuurlijke wijze gelegd.
Nu zal men wellicht de volgende tegenwerping willen maken :
is het niet mogelijk, dat het verband tusschen de meegedeelde feiten
juist andersom is, als boven werd aangegeven ? Kan men niet den
abacus met kolommen voor vijfvouden van termen van de schaal
hebben voorzien, omdat het cijfersysteem voor die vijfvouden symbolen bezat? Als antwoord op deze vraag kan men opmerken, dat
in dat geval het voorkomen van die of
cijfers eerst recht
een verbijsterend historisch probleem zou vormen. De geschiedenis
leert namelijk, dat de cijfersystemen, die voorafgaan aan de positioneele, in het algemeen of den taalkundigen bouw van de tel1 Een voldoend duidelijke afbeelding van een Griekschen abacus is, voorzoover ik weet, niet bekend. Op de Dareios-vaas, waarop men gewoonlijk een
abacusrekenaar afgebeeld wil zien, is wel een tafel te vinden, waarop de
acrophonische cijfers geteekend staan, maar van een abacus geen spoor. En
uit den abacus van Salamis is de rekenwijze niet met zekerheid op te maken.
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woorden in beeld brengen (zooals b.v. het Chineesche, waarin een
geta 1 als 748 geschreven wordt door naast elkaar de teekens voor
zeven, honderd, vier, tien en acht te plaatsen 1), Of de aantallen
eenheden van verschillende trappen rechtstreeks voorstellen (zooals het Egyptische, het decimaal-Babylonische). Het acrophonische
en het Romeinsche systeem behooren nu noodzakelijk tot het
tweede type, omdat, zooals we boven reeds opmerkten, in den
taalkundigen bouw van de telwoorden niets van een bevoorrechte
positie van de vijfvouden van de termen van de schaal te merken is.
Men moet dus voor de verklaring van de afzonderlijke cijfers voor
deze vijfvouden uitzien naar een gelegenheid, waarbij men redelijkerwijs een samenvatting van voorwerpen in groepen van vijf verwachten kan en dan ligt het wel zeer voor de hand, aan het rekenen
op den abacus te denken.
Hagstroem heeft nu verder nog geprobeerd, ook de toepassing
van het subtractieve principe in het Romeinsche systeem uit het
abacusrekenen af te leiden. Om aan een kolom negen eenheden toe
te voegen, kan men er een schijf uithalen en aan de volgende een
toevoegen. Het is waar, dat zoo het symbool IX en mutatis mutandis ook IV ontstaan zouden kunnen zijn. Het lijkt echter
onwaarschijnlijk, dat hierdoor het subtractieve principe geheel
zou kunnen worden verklaard. Immers dit principe wordt ook
toegepast bij de vorming van sommige telwoorden die toch zeker
onafhankelijk van het abacusrekenen zijn ontstaan (b.v. duodeviginti en undeviginti) ; het is echter weer waar, dat de cijfersymbolen voor deze getallen niet het gesproken telwoord afspiegelen (men schrijft b.v. XIX en niet IXX), maar dat ze als voorstelling van het op den abacus aanschouwelijk gemaakte getal
kunnen gelden.
Oisterzvijk.

1

E. J. DI J KSTERHUIS.

En, op een meer gekunstelde wijze, ook het Griekscbe alphabetische.
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Nederlandsche dichters
vii.

PLATONISCHE MOTIEVEN IN P. C. BOUTENS' POtZIE
Als jongen van achttien jaar stelt Boutens een eerste, later
opnieuw bewerkte vertaling op schrift van het Symposion en hij
getuigt daarmee van een liefde en vereering voor den grootsten
drager van Griekschen geest, waaraan hij zijn leven trouw zal
blijven. Tusschen 19oo en 1910 verschijnen achtereenvolgens in
prachtuitgaven zijn Platoon's Drinkgelag, Phaidoon en Phaidros.
In deze zelfde periode komen tot stand de bundels Praeludien,
Stemmen, Sonnetten (met Symp. 212b als motto) en het Spel van
Platoon' s leven, in 19o8 opgevoerd bij het Delftschelustrum. Het jaar
1912 brengt tenslotte de bekroning in Carmina, waarin de bekende
Andere proloog VOOY 'Het spel van Platoon's leven'.
Zooals uit deze louter zakelijke opsomming al blijkt staat Boutens'
dichterschap gedurende de belangrijkste periode van haar ontwikkeling in een ononderbroken contact met Plato's persoon en
werken. De in andere gevallen vaak zoo moeilijk te beantwoorden
vraag, of een invloed direct of indirect werkzaam is geweest, komt
hier dan ook te vervallen. Het is niet uit een of meer van die tallooze
beken, alle uit een oorsprong door de eeuwen uitgevloeid, maar om
het met Boutens' eigen woord te zeggen uit „die diepe bron" 1 zelf
dat hij heeft geput. En hoe zeer ook in later jaren de hier aangeduide
betrekking tot den meester levend is gebleven, blijkt het best wel
uit den jongsten bundel Bezonnen Verzen (1931), die talrijke gedichten bevat, geheel opgebouwd uit motieven eenmaal het eerst
bij Plato gevonden.
Bij het kort bestek waaraan de artikelen van deze reeks gebonden
.zijn is het ondoenlijk op een ook maar eenigszins bevredigende
wijze de verhouding te bepalen tusschen de gangbare en m. i. eenig
juiste voorstelling van Plato — die van den wijsgeer — en den
Plato zooals Boutens hem ziet : „voor alles minnaar". 2 Buiten het
kader van dit opstel ligt ook de quaestie, in hoeverre onze dichter
1

Ca. p. 43.

2

Grieksche Lyriek, verz. en ing. door W. E. T. Kuiper, p. 31.
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Christelijke voorstellingen en gevoelens vermengt met Platonische
gedachten. Voor deze en dergelijke vragen verwijs ik gaarne naar
een reeks artikelen met opschrift „Het Platonisch denken bij P. C.
Boutens" van de hand van A. Reichling (Studien 1924), in welke
artikelen zooals vanzelf spreekt een groot aantal plaatsen wordt
aangehaald, die reminiscenties aan Plato bevatten. In het hieronder
volgende is het mijn bedoeling een nieuwe soortgelijke collectie in
anderen samenhang te geven en wel zoo dat men zien kan, hoe verschillende motieven uit Plato's bovengenoemde geschriften in
Boutens' gedichten dooreen- en samengaan.
In „Hart en Land" (B.V.) getuigt Boutens van zichzelf :
Ik zong van dood en leven,
Van liefdes rij ken no od.
De in deze laatste woorden gegeven karakteristiek van een in den
tijd verlangen naar het schoon der eeuwigheid is ons uit vroeger
werk van den dichter reeds bekend : „Rijk Gemis" is de titel van een
zijner Vergeten Lied? es. De oorsprong van het bedoeld motief is te
vinden in Plato's Symposion, daar waar Eros geteekend wordt als
middelaar tusschen goden- en menschenwereld. In een allegorie
wordt hij ons voorgesteld als noon van den hemeling Poros („Overvloed" vert. B.) en de overal rondbedelende Penia („Armoede").
Vandaar zijn dubbele natuur : altijd een haveloos zwerver, die zonder
dek onder den blooten .hemel overnacht, maar ook altijd een die iets
machtig weet te worden van het schoone en goede, waar hij steeds
zijn aandacht op heeft gericht, afwisselend bloeiend en kwijnend en
wat hij telkens wint, telkens ook weer verliezend, kortom nooit
geheel arm, maar ook nooit geheel rijk. Bijzondere trekken uit deze
allegorie zal men herkennen in het bespiegelend „Lentemorgen"
(B.V.), waar de ziel zich in lief de's „r a g v e r sl et en w a r me w a"
tegen den nachtwind beveiligd weet, als met den dag ook al het
geleende dag-schoon haar „ont glij dt" ; verwant is „Spel" in
Praeludien 1 . Naar zijn strekking komt het motief wel het meest tot
zijn recht in het groote gedicht „Zwaluwen" (B. V.), waar na een
beschrijving van de zaligheid, waarvan de ziel vervuld is bij haar
,,00gezwieren" door heel het gebied der zichtbare wereld deze verzen
volgen :
1 Ook hier in „al schoon dat 'k won verglee" het 6nexpei van Symp. 2o3e
( `ontglipt' vert. B.).
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Maar goddelijker speelman
Dan zon en zee en zomer is,
Zet in zijn evenveel van
Vervuldheid en gemis,1
En dieper krachten winnen vaart
En als gespeend verstoot ons de eigen borst der aard.
En alle heemlen breken
In ademtrillend wachten op
Gods onverbeeldbaar teeken
Als rijpgezwollen knop.
Uit de leer van het Symposion stamt hier niet alleen de karakteriseering van menschelijk eeuwigheidsverlangen, maar ook de
voorstelling die ten grondslag ligt aan de laatst geciteerde verzen.
In een aan den ritus der mysterien ontleende symboliek laat Plato
namelijk den hierboven slechts ten deele gekenschetsten daemon
Eros zijn volgeling in een reeks van wijdingen trapsgewijs opwaarts
voeren van een eerst alleen-zinnelijk tot een steeds meer ontzinnelijkt en geestelijk wordend schoonheid-zien, totdat op de hoogte
der beschouwelijke wetenschappen hij een „wijde zee 2 van schoonheid" voor zich vindt uitgebreid, in wier aanblik gesterkt en volwassen geworden hij tenslotte zijn eindwijding mag ontvangen: een
plotseling geestelijk zien van de eeuwige onzienlijke schoonheid-zelf,
waaraan alle schoon in vergankelijkheid en verschijning slechts
„deel heeft" in oneigenlijken zin en terwille waarvan heel deze
stijging met Eros als leidsman is geweest (S. 210 e. vv.).
Van de talrijke reminiscenties aan deze hoofdrede van het Symposion slechts een enkel voorbeeld; — het verband blijkt genoegzaam uit de titels.
1 Verg. B. V. p. 38 des dichters „overvloed en nood" in het schouwen met
verhelderd oog door een „horizon van oogen op Gods onpeilbaarheid" (het
openbarend natuurschoon).
2 Bij Boutens beantwoordt op dit punt, waar Plato denkt aan de abstracties
der wetenschappen (speciaal mathematiek) steeds een uiterste expansie
van de verbeelding, waarin de ziel zich voelt als wereld-doorlevend. De
plaatsen waar hij dit gevoel beschrijft hebben vaak het beeld van de oneindige lucht- of aetherzee (bv. Aubade Pr., Amor Vind. Ca. Sol. in aed.
Am.. St.). Niet alleen deze plaats uit Symp. maar ook Phaedoio9e, ilia heeft
daar mede invloed op gehad.
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.. . Maar door alle eeuwen traders
Uw kinderen de luchten p ad e n,
Al wien uw wij ding was bereid,
Eenstoet van englen tusschen aarde en hemel ...
(Amor Vindex, Ca.) 1
. . . . Vluchtig en eeuwig als elk ding dat deel
Aan schoonheid neemt en hier op aarde leeft,
Als dageraden, als de klank der veel ... .
(Ontmoeting, St.)

Al de groene dalen waar Uw menschekind
Al Uw schoone schepslen naar U heeft bemind,
Opgang....
(Overzicht, B. V.)
Tot nu toe hebben wij ons alleen beziggehouden met motieven
uit het Symposion. Er is echter een tweede, deels daarop en deels
op de theorieen van den Phaedo berustende Eros-leer, die van den
Phaedrus. De stijgende ontwikkeling van zinnenslaaf tot geestelijken
mensch die in het Symposion wordt beschreven is ook hier voorwaarde voor het ontvangen van de „hoogste wijding", het reeds
tijdens dit leven in beroering zijn met de dingen der eeuwigheid
(249c). Zij is hier echter tevens, mits grootendeels volbracht, de
waarborg voor een terugkeer na den aardschen dood tot die hemelsche zaligheid, die de oorspronkelijk gevleugelde ziel in een
voOrbestaan voor haar val op aarde en haar kerkering in het
lichaam heeft gesmaakt in het aanschouwen der eeuwige wezenheden (ideeen). Door het — aanvankelijk slechts met de zinnen —
waarnemen van de gelijkenissen der eeuwige schoonheid op aarde
wordt de ziel weer herinnerd aan haar verloren vaderland : de in
haar val verloren vleugels beginnen weer aan te groeien, het is Eros
— nu symbool van het eeuwigheidsheimwee en daarom hier
„god" — die de ziel opnieuw „bevedert". Bij het voortgaan van
deze bevedering, die herwinning beteekent van hemelschen staat,
heeft de ziel echter een strijd te voeren : slechts dan wordt zij voltooid, wanneer het geestelijk element, de „wagenmenner", in
1 De „Amor" van Boutens gedichten is niet wel te onderscheiden van
„Schoonheid" en evenmin van „God" ; Reichling heeft dit reeds opgemerkt
t. a. p. Men zou m. i. kunnen spreken van een nieuwe noch Platonische noch
Christelijke Drieeenheid. „Schoonheid" vertoont in deze erotisch-aesthetische religie soms de trekken van Christus en „Liefde". („Amor") heeft een
zekere overeenkomst met den H. Geest.
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gerichtheid op het eeuwige zijn „gespan" van driften en neigingen
weet te tuchten tot volgzaamheid.
In verband met Boutens' eigen geloof in persoonlijke onsterfelijkheid is deze tweede Eros-leer voor hem van overheerschend belang
en zoo zien wij overal de motieven uit het Symposion opgaan in
voorstellingen die uit den Phaedrus stammen. Een teekenend voorbeeld hiervan is het vervolg op de passage uit „Zwaluwen" die ik
zooeven heb aangehaald. — Uit verrukt aanschouwen van tijdelijk
schoon is de ziel ontwaakt tot haar eeuwigheidsbewustzijn: de aarde
is haar opeens vreemd geworden en reikend tot de grenzen van het
onzienlijke wacht zij alleen nog op Gods eigen tegenwoordigheid.
Dit was tot zoover de inhoud. Dan komt er een wending. Het gezicht
op een school zwaluwen die in speelsch volmaakte tucht zich oefenen
voor den trek in het najaar waarbij geen achterling zal overblijven
brengt den dichter tot zelf-bezinnen Zoo als die ouder-vogels daar
met „ziend geduld" een vaste leiding geven aan de „blinde drift"
van de jongen, zoo moet het ook in hem zijn. Het is niet genoeg, dat
de „ziel" (vgl. p. 81 „geest") haar richting kent op het leven in
andere gewesten, zij moet al haar gedachten en gevoelens 1 — de bij
het aardsche „hart" gewonnen „kinderen" — gestadig oefenen voor
de groote vlucht als eenmaal de levens-wende komt.
Tot bloedens toe verteederd
In onuitputtelijk geduld,
Telkens opnieuw bevederd
Uit nederlaag en schuld,
Met iedren nieuwen zonnegang
Voer op der kleinen heimw ee tot al hooger drang.
Men ziet het : uit de allegorie van den Phaedrus met haar menner
(geest) en zijn gespan (affecten) is hier een bij alle verschil in bijzonderheden als geheel overeenkomstige verbeelding voortgekomen.
De kenner van Plato zal hier tevens in dat „oefenen" den klank
hebben gehoord van de ontstervings-leer uit den Phaedo. En inderdaad heeft deze met Boutens' emotioneel-aesthetische levenswaardeering geheel tegenstrijdige leer zoo hier als elders mede
invloed gehad op zijn voorstellingswijze. Met een enkel voorbeeld
hiervan wil ik besluiten. In het met „Zwaluwen" verwante, oudere
1 Verg. hiervoor Overzicht ib.p. 6o, waar de „vrije geest" met zijn „gedachtezwaalwen" staat tegenover het „gebonden hart, I de ongevleugelde in haar
vreugden en haar smart".
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gedicht „Terra vallis nimis amoena" (Ca.) vraagt de dichter zich
af, hoe de ziel, die „wilde zwaan" ooit zal kunnen scheiden van deze
schoone wereld, die reeds in het eindige de oneindigheid laat
beleven en waaraan „het hart" blijft hangen. Het antwoord luidt
dan:
Ik weet niets haalt van bier,
Van 't zoete zonnevier
De ziel, die rijz'ge zwaan, in alvergetend moeten,
Dan dat door ijlen dood
Haar oogen 't morgenrood
Van nieuwer liefde oneind'gen zonneschijn begroeten.
Het antwoord — dat naar Plato's leer slechts toekomt aan hem
die de vraag niet meer stelt — is dat van den Phaedo. Als Socrates
ziet hoe zijn vrienden zich verbazen over zijn blijmoedigheid in het
aangezicht van den dood, vergelijkt hij zichzelf daar namelijk met
den zwaan, den zangerigen vogel, aan wien Apollo den zienersblik
schonk. Deze vogel toch — zoo zegt hij zingt dan het langst
wanneer hij den dood voelt naderen, niet uit smart zooals men wel
zegt, maar uit vreugde, omdat hij nu mag gaan tot zijn god en omdat
hij vooruit weet, welk een schoon lot hem wacht. — Wat wij
tevoren constateerden voor het gedicht „Zwaluwen", geldt ook Kier.
Er is een assimilatie onderling van elementen uit alle drie de geschriften van Plato die Boutens voorkeur hebben, er is echter
bovenal assimilatie van Plato's steeds op het eene einddoel van
wijsgeerig denken gerichte beschouwingen aan een dichterlijke
verbeelding die slechts een gevoelswereld kent.
Amsterdam.
J. D. MEERWALDT.

Geschiedenis der Aardrijkskunde
II.

1

Ongetwijfeld moeten de Phoeniciers aldus een menigte geographische wetenswaardigheden aangaande vele landen hebben
verzameld, en deze, gevoegd bij de astronomische en andere
wetenschappelijke kennis, die hen in staat stelde om zulke uitgestrekte tochten to ondernemen, zouden voor ons van onschatbare
waarde zijn geweest — indien zij tot ons waren gekomen ! Maar die
1

Vervolg van blz. 132.
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kennis is, helaas ! voor het nageslacht onherstelbaar verloren gegaan.
Zulks is het gevolg geweest van de kortzichtige en naijverige
handelspolitiek van dat volk, die hen dreef om hunne ontdekkingen
geheim te houden teneinde te voorkomen, dat andere naties hen
volgden en hunne concurrenten werden. Bij Herodotus treffen wij
allerlei verhalen aan, waarin de moeilijkheden en gevaren om de
producten uit verre landen te bekomen door de Phoeniciers breed
worden uitgemeten met het doel om mededingers af te schrikken
en de plaats van herkomst der handelsartikelen verborgen te
houden. Zoo verhaalden zij, dat de boomen, waarvan zij in Arabie
de wierook haalden, door gevleugelde draken werden bewaakt
(III. Io7) ; dat het meer, waar de casia werd verzameld, door groote
vleermuizen werd onveilig gemaakt, waartegen de verzamelaars
zich in ossenhuiden moesten hullen (III. 1 io), en de kaneel werd
door een list verkregen uit vogelnesten, die op ontoegankelijke
rotsen waren gebouwd. Het laatste verhaal bij Herodotus doet
denken aan een der verhalen uit den Duizend en Een Nacht en
luidt aldus : Zij zeggen, dat groote vogels de stokken, die wij ,
Grieken, met den Phoenicischen naam xtvvo'cl/wpdov, kaneel, noemen,
naar hunne nesten dragen, die uit leem zijn gemaakt en tegen
steile bergen bevestigd, welke geen menschenvoet kan betreden.
Daarom bezigen de Arabieren de volgende list. Zij hakken de ledematen van de ossen, ezels en andere lastdieren, die in hun land
sterven, in groote stukken, die zij dan in die streken brengen, en
wanneer zij ze in de nabijheid van die nesten hebben neergelegd,
trekken zij zich op een afstand terug. De vogels strijken dan neer
en nemen de stukken vleesch mede naar hunne nesten, maar deze,
niet sterk genoeg om dien last te dragen, breken. en vallen op den
grond, waarop de Arabieren toesnellen en de kaneel bijeengaren,
die vervolgens naar andere landen wordt vervoerd.
Is het dus te verwonderen, dat in een tijd, waarin de Phoeniciers
volkomen bekend waren met het westelijk bekken der Middellandsche Zee, de Grieken van hen nog niet veel meer hadden vernomen d.an vage geruchten over een grooten. berg, Atlas geheeten,
die den hemel schraagde, en over hemelhooge rotsen, de Zuilen van
Hercules genaamd, die de wereld in die richting begrensden? En
die politiek van een systematisch exclusivisme hielden zij vol tot
in lateren tijd. Zoo deelt Strabo (III.5.1 1) ons mede, waar hij over
de Cassiterides spreekt, dat een Phoenicisch koopvaarder uit Gades
op weg naar die eilanden werd gevolgd door een Romeinsch schip,

144
dat ook den weg naar de streek, vanwaar het tin werd gehaald,
wilde leeren kennen. De Phoenicier stuurde, dat bemerkende,
opzettelijk zijn schip op een ondiepte teneinde den Romein op
dezelfde wijze te laten schipbreuk lijden, en toen hij eindelijk na
vele wederwaardigheden over land in zijn vaderland was teruggekeerd, werd hij door den Staat schadeloos gesteld voor het verlies
van schip en lading. Hij had het geheim bewaard ! Het nageslacht
heeft natuurlijk de gevolgen van een dergelijke zelfzuchtige politiek
ondervonden, maar het verlies, dat de geographie daardoor heeft
geleden, is haar rijkelijk vergoed, toen de Grieken zich aan die
studie zijn gaan wij den. Meer dan een ander yolk der Oudheid was
het Grieksche geschikt om die taak te aanvaarden en de verschillende gebieden dier wetenschap behborlijk tot hun recht te doers
komen.
Ook de Grieken waren een zeevarende natie en hadden de zee
leeren beschouwen als den heirweg der volken of, zooals Homerus
het uitdrukt, als de 6ypck x6AeuOcc, de waterwegen. De hachelijke
vaart in de Aegelsche Zee, bezaaid als zij is met hooge pieken, die
de stormen aantrekken, was voor den Griekschen zeeman een
leerschool in waakzaamheid en stoutmoedigheid, en deze eigenschappen, gevoegd bij den zucht naar avonturen, die dat yolk
kenmerkte, maakten hen bij uitstek geschikt tot het ondernemen
van expedities naar verre landen. Maar het was de nationale
intelligentie der Grieken, die hen voornamelijk bevoegd maakte tot
geographisch onderzoek. Hun bevattingsvermogen paste bij een
onderwerp, dat een wijd veld van wetenschap omvat, en gaf aan die
studie zoowel een philosophisch als een wiskundig karakter. Daardoor zien wij hen reeds in een vroege periode de door hunne handelslieden verzamelde inlichtingen te boek stellen en tot grondslag
maken voor onderzoekingen naar den oorsprong en bouw van den
aardbol. Met hun scherp waarnemingsvermogen merkten zij de
eigenaardigheden op van de landen, die zij bezochten, en van de
voorwerpen, die zij erin aantroffen. Zij leerden dezen met elkaar
vergelijken en theorieen opbouwen naar aanleiding van de overeenkomsten. Dat is het begin geweest van de natuurkundige
aardrijkskunde, die den band vormde tusschen de studie van den
aardbol in zijn geheel en het gedetailleerde onderzoek der natuurkundige verschijnselen. Hunne veelzijdigheid maakte, dat zij
zich niet bepaalden tot een onderdeel dier wetenschap, maar deze
integendeel van verscheidene kanten besehouwden. Zoo kwamen
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de mathematische, de natuurkundige en de historische aardrijkskunde bij hen beurtelings tot haar recht, en tenslotte werden
systematische verhandelingen samengesteld, waarin al die verschillende beschouwingswijzen van het onderwerp waren vereenigd.
Als een gelukkige factor kwam daarbij nog een zekere mededeelzaamheid, die in hun aard lag en die een scherp contrast vormde
met het exclusivisme der Phoeniciers, zoodat zij zich als 't ware
gedwongen gevoelden om de kennis, die zij hadden vergaard, ook
aan anderen over te brengen.
Ook het land, dat de Grieken aan weerszijden van de Aegeische
Zee bewoonden, was uittermate geschikt om aan te lokken tot
geographisch onderzoek. Een wetenschap als de astronomie eischt
bovenal een helderen hemel en een vrij en horizon: zoo werden de
vlakten van Babylonie de geboorte- en kweekplaats der sterrekunde.
De geometrie of landmeetkunde dankt, zegt men, haar ontstaan aan
de noodzakelijkheid, waarin de Egyptenaren telken j are verkeerden
om hunne landerijen weer op te meten, wanneer de grenspalen door
den Nijl waren weggevaagd. En zoo was Griekenland door zijn
natuurlijke gesteldheid rijker dan eenig ander land aan lessen voor
den geographischen onderzoeker : de bergen, waarvan velen des
winters met sneeuw zijn bedekt, de vlakten, waarvan die van
Mantinea 2000 voet boven de zee ligt, de stroomen, in den zomer
grootendeels uitgedroogd, maar des winters aan bruisende watervallen gelijk, de voorgebergten, bakens voor den zeeman, maar
tevens geducht om de gevaarlijke draaikolken daaromheen, en de
zee zelve, die zich met ontelbare inhammen in het land dringt.
Dan die in 't bizonder aan Griekenland eigene natuurverschijnselen :
de plotseling onder den grond verdwijnende en veel verder weer
te voorschijn komende rivieren (Alpheios), de grillige stroomingen
van den Euripus bij Chalcis, de aardbevingen en daarmee gepaardgaande vulcanische verschijnselen, de talrijke warme bronnen
(Thermopylae). Zoo heeft Aristoteles bij het bespreken van physische vraagstukken zijne voorbeelden voortdurend aan plaatsen
in zijn vaderland kunnen ontleenen en zoo is, tengevolge van hun
aard en hun land, de geographie in de Oudheid van het begin tot
het einde bijna uitsluitend het studieveld der Grieken geweest :
ook op dit terrein zijn zij onze geestelijke voorouders.
Utrecht.
P. H. DAMSTE.
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Faust en Helena
In deze dagen, waarin de Goethe-herdenking ons nog versch in
het geheugen ligt, herinneren wij ons gaarne de groote lief de, die
deze groote mensch altijd gekoesterd heeft voor alles wat de klassieke oudheid betrof.
Overal in zijn werken getuigt hij daarvan, soms luchtig, maar
dikwijls met een ernst die de innerlijke ontroering slechts ternauwernood verbergt. Zeide hij niet eens : „Wir rind alle Pilger, die wir
das Altertum suchen", en wie zegt ons hoe vele uren hij als jongeling
verdroomd heeft, „das Land der Griechen mit der Seele suchend"?
Zijn geheele levensgang toont ons, hoe hij zich werkelijk dikwijls
als een pelgrim heeft gevoeld in het koude, nevelachtige Noorden,
ronddwalend met een voortdurend verlangen in zijn hart naar de
klare luchten van het zonnige Hellas, hoe hij altijd heeft gestreefd
naar de stille harmonie, de edele rust en onbewogen sereniteit der
oudheid. Ontsproten aan een Luthersch milieu, in een, omgeving
levend, waar Christelijke invloeden steeds trachtten op hem in te
werken, heeft hij zich altijd meer Griek dan Christen gevoeld;
Hermann Bahr noemt hem niet ten onrechte den laatsten Griek,
en zijn gevoelige kunstenaarsziel werd meer ontroerd door de klassieke schoonheid dan door het Christelijke ethos. Zoo koos hij dan
ook voor zijn dichterlijke verbeeldingen meer dan eens een Griekschen achtergrond ; maar ondanks het zuiver Helleensche coloriet
herkent men in de vrouwengestalten die daaruit opkomen en het
tooneel betreden, gemakkelijk aan woord en gebaar vrouwen uit
Goethe's onmiddellijke omgeving, wier invloed op zijn poetische
werkzaamheid hij immers niet ontweek. Daar is in zijn dramatisch
oeuvre echter zeker een, Grieksche vrouw te vinden, die kennelijk
niemand anders wil zijn, dan ze is, en eens was : Helena, die door
haar schoonheid in de oudheid Paris had ontvlamd en den strijd
om Troje had ontketend. Het schijnt niet zonder belang na te gaan,
welke waarde deze figuur, die dus geen antiek masker draagt,
waarachter zich een achttiende-eeuwsche schoonheid verbergt,
voor Goethe en zijn dichterlijk werk heeft vertegenwoordigd.
Reeds in zijn jongen tijd heeft de gestalte van Helena, zooals
Goethe zelf in 1827 bekent, door de ruimten van zijn geest gedwaald
en zijn phantasie geen rust gelaten. Vijftig jaar lang dook ze telkens
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weer voor zijn geestesoog op (spreekt hij niet van een 50-jarig
spook? 1), zonder dat haar figuur lijn en vorm verkreeg in een
voltooide dichterlijke schepping. Schreef hij in 1800 aan Schiller :
„meine Helena ist wirklich aufgetreten", het duurde nog tot 1828,
voor Helena werkelijk in het openbaar voor het voetlicht verschijnt.
Dan treedt ze op in wat hij noemt een „klassisch-romantische
Phantasmagorie'', een tusschenspel tot Faust, aansluitend aan het
reeds vroeger verschenen eerste deel daarvan. Eerst later krijgt ze
haar definitieve plaats in de derde acte van het tweede deel van
den Faust.
Het kan geen verwondering wekken dat het Goethe blijkbaar
eenige moeite heeft gekost voor zijn Helena de juiste plaats in den
Faust te vinden. Dit drama is immers geheel doortrokken van een
Noordelijk-Germaanschen geest. En er is wel geen grooter tegenstelling denkbaar dan tusschen Faust, den rusteloozen Strever, den
onstuimig voortstormenden Zoeker, den titaan die het universum
wil omvatten, den gigant die het Al wil bewegen . . . en Helena, die
de antieke schoonheid zelve schijnt, die in zich zelve rust in ongerimpelde harmonie met den glimlach van het geluk spelend om de
lippen. Welke weg kan er voeren van den dynamischen Faust tot
de statische, bijna statuaire Helena?
Het is duidelijk dat klassicisme en romantiek, belichaamti in twee
groote gestalten, die ieder een anderen tijd toebehooren, elkander
niet zonder meer in een drama op een tijdstip kunnen ontmoeten.
Daar is een dichterlijke vrijheid, in dit geval bijna een kunstgreep
voor noodig.
De eerste maal dat Helena aan Faust verschijnt, is zij dan ook
door een magische spreuk opgeroepen uit het rijk der moeders, dat
de huivering voor het numineuze reeds wekt als men erover durft
te spreken:
Die Miitter! Miitter — 's klingt so wunderlich!
Maar aan het keizerlijke hof, waarheen Mephisto Faust heeft
gevoerd, toen hij hem wegsleurde uit de gevangenis van Gretchen's
zijde, ontmoet hij Helena in de schemering van de Gothische
ridderzaal voor de oogen der geheele hofhouding. Immers in een
antiek geensceneerd tooneel wordt dan het beeld van Helena
1
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opgeroepen, haar beeld, want al beweegt haar gestalte zich melodisch,
ze heeft toch niet de tastbare werkelijkheid waarin Faust aanwezig
is. Dat ondervindt hij, wanneer hij haar schoonheid als realiteit
wil begrijpen, en haar redden wil uit de handen van Paris, die zijn
klassieke zending getrouw, haar ook nu schaken zal. Ontzet roept
de hofastroloog
Was tust du, Fauste ! Fauste ! — mit Gewalt
Faszt er sie an, schon triibt sich die Gestalt !
Er volgt een geweldige explosie, die Faust voor dood ter aarde
slaat, en waaruit hij eerst na lange bewusteloosheid ontwaken zal.
Niet ongestraft dreef zijn faustische drang hem er toe een ijl. beeld
van schoonheid, een schijngestalte, een schimachtig phantoom als
werkelijkheid te omgrijpen, geen titaan, die nog mensch is, kan in
de sfeer der aesthetische beschouwing een beeld van schoonheid
als levenswarme realiteit omvatten.
En toch laat Helena's verschijning hem niet los, wanneer zijn
ledematen weer zijn vrij geworden uit de paralyse, waarin hij was
terneer geslagen. NOg is zijn ideaal in schoonheid te leven, en
homunculus voert hem, in den klassieken Walpurgisnacht, door het
luchtruim naar het vaderland van Helena, en nauwelijks raken zijn
voeten den heiligen grond van Griekenland of hij ziet vragend om
zich peen, en roept bijna ongeduldig uit : „Wo ist sie?" Maar zij is
er nog niet, hij moet eerst Proserpina in de onderwereld gaan vragen
haar los te laten. De reis van Faust daarheen heeft Goethe ons niet
verhaald ; wij zien alleen het resultaat, wanneer Helena dan, nu
niet weer als beeld, maar als levende, ademende, voelende vrouw
optreedt in den ouden Spartaanschen burcht.
Zoo schijnt de tijd der handeling plotseling twee duizend jaren
terug verplaatst, maar nog is het geen kleinigheid haar nu ongedwongen met Faust te confronteeren. Heel de sluwheid van Mephisto
is er voor noodig haar tot Faust te brengen. Phorkyas, de nachtgestalte, waarachter zich voor deze Walpurgisnachtelijke gelegenheid Mephisto verbergt, haalt haar over bij Faust bescherming te
zoeken, wil ze niet als offer vallen voor den toorn van haar naderenden echtgenoot. Faust aanschouwt in haar, als hij haar eindelijk
ontmoet, niet alleen een antieke gestalte, maar ook de reeele vrouw,
die zijn bewondering wekt, wier schoonheid hem ontvlamt in hartstocht ; en spoedig vereenigt hij zich met haar niet alleen in kunst,
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waarin hij haar het den. Ouden onbekende rijm leert, maar ook in
een liefd.e van overmoedige openbaarheid. Het geluk dat hij nu
smaakt, verandert zijn geheele visie op de wereld; de faustische
onrust schijnt hem niet meer te kwellen:
Zur Laube wandeln sich die Throne,
Arkadisch frei sei unser Gluck.
Uit deze verbintenis van Faust met Helena wordt straks Euphorion geboren, die al spoedig — zijn naam wijst er reeds op —
in jeugdigen overmoed zijn krachten overspant, vleugels aanschiet
om zich boven de aarde te verheffen, maar, terwijl de angst zijner
ouders in ontzetting omslaat, met geknakte wieken omlaag valt.
Weer is het de drang naar het bovenmatige, onmogelijke, die aan
Faust's geluk een einde maakt. Want Euphorion ontwijkt naar de
onderwereld met een: „Lasz mich im diistern Reich, Mutter, mich
nicht allein!" en Helena kan aan dien roep geen weerstand bieden,
werpt zich nog eenmaal Faust in de armen en verdwiint met een:
„Persephoneia, nimmt den Knaben auf und mich!"
Daarmee verdwijnt Helena voor goed uit het leven van Faust.
Ook het leven in schoonheid gaf hem niet het geluk, waarvan hij
den duur wenschte; de faustische trek in zijn wezen, zich nu in
Euphorion uitend, vernietigde ook het arcadische genot, dat hij
aan de zijde van Helena smaakte, en het : „Verweile doch, du bist
so schOni" kwam niet over zijn lippen. Dat geschiedde eerst toen zijn
leven in sociale bezigheid een ethischen inslag had verkregen, toen
zijn levensideaal boven de grenzen zijner eigen persoonlijkheid een
geheele menschengemeenschap ging omvatten en de vrije, mannelijke daad hem vreugde verschafte. Dan eerst wenscht hij den duur
van het oogenblik, met het woord, dat hem naar de weddenschap
uit den proloog sterven doet; maar op het zelfde moment wordt hij
naar hooger sferen opgeheven door eeuwige liefde en goddelijke
genade. En in de hemelsche reien, die hem met hun zang begeleiden,
mengt zich wel Gretchen als una poenitentium, maar Helena verschijnt hem niet meer.
Terwijl wij weten in Euphorion. Lord Byron te mogen zien,
verbeeldt Helena in het tweede deel van den Faust geheel zich zelf.
Haar klassieke gestalte was altijd het symbool der antieke schoonheid. De verbinding dezer twee momenten, die Goethe beide even
na aan het hart lagen, van het Grieksche en het vrouwelijke moest
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zijn geest dan ook wel bijzonder boeien. Maar Faust is in het geheel
geen klassieke, eer een bij uitstek romantische figuur, wiens tendenz
naar het universeele, de specifiek faustische trek in zijn wezen, de
groote onrust van zijn leven is, die iedere harmonie, elk met moeite
verkregen evenwicht onmiddellijk weer verstoort.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat Helena, als ze de levenssfeer van dezen Faust binnentreedt, als het ware iets van haar
geprononceerd klassiek karakter verliest, en in haar verhouding
tot Faust een volkomen menschelijkheid verraadt. En zoo is zij
niet zoozeer een vrouwelijk symbool der antieke schoonheid, dan
wel een antiek symbool van vrouwelijke schoonheid, dat in den
Faust een geheel aesthetische levensconceptie draagt en daarom
geen blijvende plaats kon innemen.
Amsterdam.
G. A. LINDEBOOM.

De dood van Archimedes
Het heet gewoonlijk, dat Archimedes gebogen zat over figuren,
die hij op den grond in het zand geteekend had, toen de Romeinsche
soldaat op hem afkwam en hij de klassieke woorden van mathematische afgetrokkenheid sprak : 'A7r6(mp, (T) 1v0pcone, -ro5 ac.a. ypdci/pdocT6c p.ou.
Natuurlijk is het geen exact te staven historisch feit, dat de groote
wiskundige onder zulke omstandigheden om zijn leven zou zijn
gekomen, maar het is wel een wezenlijke trek van de mythische
gedaante, waarin hij is blijven voortleven. Dat rechtvaardigt onze
belangstelling in het verhaal; het geeft tevens aanleiding, om eens
na te gaan, of het wel wordt overgeleverd in den vorm, waarin het
oorspronkelijk in omloop was. De typeerende anecdote heeft evengoed als het bewijsbare feit recht op historische zuiverheid; men
mag haar eventueele verbastering niet verontschuldigen met haar
onbewijsbaarheid. Beschouwen we dus de plaatsen, waar de geschiedenis verhaald wordt.
De oudste staat bij Livius, Ab urbe condita XXV , 31; daar wordt
Archimedes beschreven als intentum formis quas in pulvere descripserat; ook Cicero, De finibus bonorum et malorum,V , 19, 5o, spreekt
van een describere in pulvere. Plutarchus, Vita Marcelli, XIX,
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zegt alleen, dat hij, Ocvacrxon6N int 8taypdcp+caToc xat Ty) Oecopice
8e3cox6c Crcp.a '71:11) TE 8t1vocav xat TiV 7p6cro4n.v, niets gemerkt
had van het tumult, dat de inname der stad veroorzaakte. Dan
komt het eerst bij Valerius Maximus, Factorum et Dictorum
memorabilium Libri IX, Liber VIII, 7, 7, de mededeeling, dat
Archimedes door den vij and verrast wordt dum animo et oculis
in terra defixis formas describit, en deze lezing, waarin het primitieve
hulpmiddel, dat figuren in het zand voor wiskundig redeneeren
konden zijn, in werkzaam contrast tot het absorbeerende denkwerk
wordt gebracht, is in latere tijden in woord en beeld het meest
verspreide gebleven. Bij de Byzantijnsche polyhistoren Tzetzes en
Zonaras, die het verhaal natuurlijk ook vertellen, komt ze echter
nog niet voor. Tzetzes, bij wien de boven geciteerde woorden
'Arc6a77-,OL y..7.X. staan, zegt alleen, dat Archimedes was xexupk,
&c'typap,p,a paavcx6v V, yplycov en bij Zonaras wordt niets anders
verteld dan dat hij een figuur geteekend had, toen de Romein
hem kwam storen.
Het valt dus op, dat de klassieke bronnen, voor zoover ze de
situatie preciseeren, met de eene uitzondering van Valerius Maximus,
van een teekenen van figuren in pulvere spreken. Als men dat
bericht onbevangen beschouwt en niet denkt aan wat er altijd over
verteld wordt, kan de beteekenis echter nauwelijks twijfelachtig zijn.
Het is namelijk bekend, dat de Grieksche wiskundigen hun figuren
maakten op het oppervlak van gladgestreken zand of glasstof,
dat een bak vulde, die evenals het bekende rekeninstrument abacus
heette. Een scholium op Perseus omschrijft den abacus b.v. als
mensa, in qua geometrae designant loca vel figuras, bij Iamblichos.
wordt verhaald, hoe Pythagoras een leerling in de wiskunde onderwees iTe IPCXX0c TOcg ixdurrou Oc7o8cf4eLc 7CoLo6tLevoc en de kerkvader
Hieronymus spreekt in zijn commentaar op Ezechiel, waar sprake
is van het afbeelden van de stad Jerusalem op een tichelsteen, van
een nAEvOcov, quem nos laterculum et abacum appellare possumus ;

in cuius pulvere solent geometrae grammas i. e. lineas radiosque
describere. Voegt men hieraan nog toe, dat bij Cicero, De natura
Deorum II, i8, 48, de term pelvis eruditus als metaphoor voor wiskunde staat en dat hij Archimedes elders (Tusculanae Disputationes
V, 23) een homunculum e pulvere et radio noemt, dan is het wel zeer
aannemelijk, dat bij het in pulvere describere aan het gebruik van een
abacus moet worden gedacht. We zullen ons dus Archimedes in het
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uur van zijn dood moeten voorstellen niet buitenshuis over den
grond gebogen (daar zou het krijgsrumoer hem ook niet zoo gemakkelijk ontgaan zijn), maar binnenkamers gezeten aan een
tafeltje, waarop de abacus (die nogal zwaar moet zijn geweest)
geplaatst was.
,
Deze gedachtengang nu wordt op de meest verrassende wijze
ondersteund door een in Herculaneum gevonden mozaiek, dat als
afbeelding van den dood van Archimedes geldt. Het is afkomstig
uit de nalatenschap van Jerome Bonaparte, is later in bezit gekomen
van Frau E. Scabell te Wiesbaden en is in het jaar 1924 door
F. Winter gepubliceerd 1. De uitgever houdt het voor een afbeelding
van een schilderij uit het begin van den hellenistischen tijd, dat
wellicht onder den nog verschen indruk van het lot van Archimedes
gemaakt zou kunnen zijn. Men ziet een man achter een tafeltje,
waarop een rechthoekige bak geplaatst is, verontwaardigd opzien
naar een krijgsman, die met getrokken zwaard naast hem staat en
hem blijkbaar het bevel geeft, mee te gaan. De bedreigde breidt
zijn handen beschermend over zijn werk uit en men kan er nauwelijks aan twijfelen, of hij spreekt hier de woorden, die den Romein
zoo vertoornden en zijn dood ten gevolge hadden.
E. J. DIJKSTERHUIS.
Oisterwijk.

Drankbestrijding
„Hine nunc ambrosiae succus, nectarque nocivum,
Hine dirum vinum, juniperusque vafer;
Depravant animam, maculant et corpora foede,
Nervos enervant, imaque corda flagrant.
Ergo semper aquam cives bibitote perennem,
Mentem clarificat, viscera sana facit."
Hoc terram clamore replevit sobria turba;
Qui sequitur tardans, unus et alter erit.
R. B.

1 Franz Winter, Der Tod des ..4rchimedes. 82 Winkelmannsprogramm der
Archaologischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin (de Gruyter) 1924. Aan deze
verhandeling is de boven meegedeelde opvatting in beginsel ontleend.
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Nederlandsche dichters
VIII.
KLOOS EN DE KLASSIEKEN
Van het begaafde stel studenten, dat in de jaren van tachtig in
Amsterdam in de klassieke letteren studeerde, was Willem Kloos degene, wiens beteekenis voor ooze literatuur het grootst zou blijken.
Reeds toen hadden zijn denkbeelden over poezie zich ontwikkeld in
de richting, die evenzeer door zijn scherpzinnige en geestige kritieken
als door het voorbeeld van den scheppenden kunstenaar en den invloed van zijn persoonlijkheid de overheerschende werd. Nog vOOr
zijn candidaatsexamen (Juni 1884) was zijn Inleiding voor Perk's
gedichten verschenen, waarin voor het eerst het evangelie van de
nieuwe poezie was verkondigd, en Hein Boeken, aan wiens artikel
in de Historische Aflevering van de Nieuwe Gids (October 1925)
ik deze bijzonderheden ontleen, vertelt, hoe de eerste vraag van
den hoogleeraar in de philosophie Bellaar Spruyt dit geschrift
betrof ; met den volgenden examinator, den Graecus Naber, wiens
college hij niet gevolgd had, was de verhouding eenigszins gespannen ; niettemin was de uitslag van het examen gunstig. Met het
behalen van den graad van candidaat houdt de relatie van Kloos
met de universiteit op.
Voor de hoofdzakelijk op tekstcritiek gerichte philologie van zijn
dagen had hij geen sympathie, al gelooven wij graag, dat de jonge
dichter de antithese scherper gevoeld zal hebben, dan zij behoefde
te zijn. * Nooit echter heeft hij zich bedrogen gevoeld door het
voorgevoel, waar Boeken van gewaagt, „dat daar in de Oudheid
iets te vinden is voor den wordenden dichter, wat hij elders tevergeefs zou zoeken." In de bijna vijftig jaren, die hij nadien al dichtend,
critiseerend, studeerend als nimmer rustend literair fijnproever
heeft gearbeid, keerde hij telkens weer terug tot de Grieksche en
* Over de teleurstelling, die de studie aan de universiteit hem bracht,
sprak Kloos zich uit in de kritiek op „Lina Schneider's Frauengestalten der
Griechischen Sage and Dichtung", geschreven in Februari 188o, Nieuwere
Literatuurgeschiedenis I blz. 42 vlgg.
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Latijnsche schrijvers, van wie vooral de eerste zijn liefde hadden.
Wie nu zou meenen, dat de lectuur der Grieksche dichters meer
uit een intuitief genieten dan een grondige bestudeering van den
tekst bestond, zooals dat bij den jongen Goethe het geval was,
komt telkens bedrogen uit; tallooze opmerkingen in Kloos' critieken
en studien, van den vroegsten tot den laatsten tijd, bewijzen het
tegendeel, en zelfs de tekstcritiek blijkt niet vergeten te worden;
men leze b.v. de bespreking van Burgersdijk's vertaling van.
Aeschylus' Prometheus (Nieuwere Literatuurgeschiedenis I blz. 53
vlgg.) van 188o en de Inleiding der vertaling van Euripides'
Alcestis van 1920. De dichter, de criticus en de philoloog reiken
hier elkaar de hand; in het volle besef van zijn deskundigheid kon
hij dan ook van Vosmaer, die zoozeer den nadruk legde op het
Helleensche element in zijn kunst, zeggen, dat zijn kennis van de
Grieken niet reeel en niet grondig was en dat zijn klassicisme een
sympathiseeren met enkele onderdeelen was, en die nog gezien
door zijn modern sentiment (N. L. II blz. 216).
Het spreekt vanzelf, dat het vooral de Grieksche dichters uit den
klassieken tijd waren, die den jongen Kloos aantrokken. Hier vond
hij het ideaal verwezenlijkt, dat hem voorzweefde: een „poezie,
voor alles plastisch, voor het oor niet minder dan voor het oog,
in uitdrukking, zoowel als in rhythmus" (Jacques Perk, in de
N. L. I blz. 22 ; geschreven in 1882). Deze trof hij aan bij de groote
Engelschen en de groote Italianen, Goethe en de Ouden; „doch
Hellas had dit op ons voor, dat zijn verbeelding, frisch en klaar
in den morgen. des levens, iedere uiting der ziel, scherp en toch
zacht als de trekken zijner munt, vol maar vast als de beelden zijner
tempels, vermocht te graveeren en te beitelen in de taal, die,
naar verlangen, hard als het marmer zijner groeven, of, als de
honing zijner bergen, vloeibaar kon zijn." De verheerlijking van
het sonnet als versvorm voor de modernen wordt hierop gebaseerd,
dat het in plastische harmonie en architectonische schoonheid de
„ruischende koren der Grieken" het meest nabij komt; iets verder
worden in dit verband Sophocles en Pindarus genoemd. Hoe hoog
Kloos den eerste stelde, kan nog blijken uit een opmerking in een
vermaarde critiek, die op Schaepman's in 1886 verschenen Aya Sofia
(N. L. II blz. 1) : „Als Sophokles' Antigone heengaande klaagt, dat
de roem haar beloofd, haar als hoon in de ooren klinkt, dan rilt nog
de negentiende-eeuwer op zijn stoel, zoo intens als de stemming is."
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In den loop der jaren is Kloos de. Grieksche dichtkunst ook in
haar andere uitingen gaau waardeeren. In de eerste plaats kreeg
Euripides zijn lief de ; het is niet meer de hooge poetische schoonheid,
die hem treft, maar de voor alle tijden geldende waarheid en
menschelijkheid van de karakters, die Euripides teekent ; in de
reeds genoemde Inleiding op de Alkestis vindt men dit uitvoerig
uiteengezet. Zelfs wil het ons schijnen, alsof Aeschylus en Sophocles
bij Euripides achtergesteld worden, als Kloos op blz. XI en XII
nagaat, hoe de drie tragici zich gevoeld zouden hebben, als zij in
de moderne wereld verplaatst waren ; de beide eerste, „nog heelemaal bevangen in de ouderwetsche mythologische voorstellingen en
begrippen, die zij diep voelden en waarvan zij dus magnifieke
kunst maakten", zouden zich pier geheel misplaatst voelen en zoo
snel mogelijk weer naar den Hades weggevlucht zijn ; maar Euripides
zou „glimlachend naast ons, 20e eeuwers, staan blijvend", van
hen zeggen : „och, die daar weg-gaan, waren menschen van mijn
oude Hellas, uitsluitend van Hellas, maar geen echte wereldburgers
van alle tijden zooals gij en ik." Uit de vertaling zelf blijkt, hoe goed
Kloos in de sfeer van dit moeielijk aan te voelen stuk is doorgedrongen. Hoe knap is het burleske optreden van Heracles weergegeven, wanneer hij zich in het in rouw gedompelde paleis van
Admetus te goed heeft gedaan en zich tot den geergerden dienaar
richt (blz. 32 ; vs. 773 vlgg.) :
Wel zoo, wat kijk jij somber en nadenklijk, zeg?
Tegen een gastvriend doet men niet als bullebak,
Neen, hartelijk uitnoodigend ontvangt men hem!
Maar jij, als jij een vriend des huizes komen ziet,
Wacht hem zuur-stroefjes met een fronsend voorhoofd af,
Als ging dat ongelukje-in-huis je heel erg aan.
Komaan, ik zal je mores leeren
Dichterbij !
Heel anders is de stemming, die de vertaler gevoeld en weergegeven heeft in het prachtige koorlied 'Eyeo xai, ata 1/o66ocg (962
vlgg.; blz. 39) :
Ik drong door in de Dichtkunst,
En hoog-denkend ook peinsde ik.
Doch ook werkte ik in wetenschap,
Maar nets sterkers dan 't Noodlot
Vond ik, zelfs niet een heulkruid op
Thracische tafelen, waar
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Orpheus' zangstem verschijnen
Deed hen, noch ook wat Phoibos aan
Heelende middlen gaf ooit
Willend hij het veelgeplaagd
Sterflijk geslacht ten baat zijn.
En de woorden en het metrum (de voor ons zoo lastige glyconeeen
en verwante verzen) geven den indruk, dien het Grieksch maakt,
zoo goed weer, als dat in onze taal mogelijk is.
De vergelijking tusschen de Iphigenia Taurica van Euripides en
die van Goethe blijkt voor Kloos ten voordeele van den antieken
dichter uit te vallen; toegegeven, dat de gedachtenwereld van den
Duitschen dichter, diens zijns ondanks „echt-christelijke verdieptheid van levensinzicht", ons nader staat, toch moet erkend worden,
dat zijn stuk „als volmaaktlijk-piastisch geschreven dichtwerk
beschouwd, van een eenigszins lagere orde dan het tooneelstuk
van Euripides moet worden geacht" (blz. XLVII).
Tenslotte wijst de hooge waardeering van de Hellenistische
poezie, vooral van Callimachus en Hermesianax (blz. XXIV vlgg.),
op de ruimheid van blik, waarmede Kloos, niet stilstaand bij het
geijkte oordeel der neo-humanisten, de Grieksche poezie bestudeerd
heeft.
Tegenover de Latijnsche dichtkunst stond Kloos van het begin
af aan veel minder sympathiek; bij zijn heftigen strijd tegen den
rhetorischen stijl onzer vroegere poezie moesten de Romeinsche
poeeten hem, wellicht meer clan in waarheid het geval is, geen echte
dichters voorkomen, maar rhetoren op maat. In den loop der jaren
kwam hij tot de erkenning, dat deze stelling, die nog steeds niet
uit de wereld is, in haar algemeenheid niet opgaat. In de reeds vaker
aangehaalde Inleiding op de Alkestis noemt hij de diepe vereering,
die de ernstige Propertius, een groot en echt kunstenaar, voor
Callimachus koesterde, als een bewijs, dat deze een uitnemend
dichter moet geweest zijn. Hoezeer de geheimzinnige betoovering,
die van Virgilius' hexameters uitgaat, hem getroffen heeft, bewijst
het sonnet „Vergilius" (biz. 335 van den 3en bundel „Verzen"),
waarvan ik de quatrijnen citeer :
Vergilius te lezen, Liefste! is dwalen
Door hooge en staatge gal erijen, lang
Zich strekkend, waar dan, plotsling, stil en bang
Te voorschijn schietend uit verborgen zalen,
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Een bleek gelaat komt harmonieus verhalen,
Met stem uitbarstend soms in vreemd gezang,
Van hoogheid en van leed, of door een gang,
Een lange gang, een klacht ging honderd malen.
Dat tenslotte Kloos in zijn oorspronkelijke dichterlijke productie
beinvloed is door de Grieken, is van algemeene bekendheid. De
dramatische stukken „Rhodopis" en „Sappho" zijn, evenals het
epische stuk „Okeanos", fragment gebleven ; niettemin vormen
zij een gewichtig bestanddeel van Kloos' poezie. Wij bewonderen de
statige schoonheid der regels van „Okeanos", die niet onderdoen
voor die van Keats' „Hyperion" ; wij constateeren tevens, dat de
dichter niet slaafs in den geest der antieken schreef. Zijn Rhodopis,
die, het leven van louter zingenot moede, wijn versmaadt en water
vraagt, zijn Zeus, die zich afvraagt
Wee, hebben menschen dan een goden-ziel,
En kunnen goden slechts rampzalig zijn?
zouden door geen Griek zoo gezien zijn. Als bij alle werkelijke
dichters heeft bij Kloos de klassieke literatuur inspiratie gegeven,
zij bleef voor hem niet een uiterlijke tooi.
Rotterdam.
W. J. W. KOSTER.

Een Romeinsch jachtmonument
Voor den primitieven mensch, levend te midden van een wereld
vol gevaar en nood, op eigen kracht aangewezen, beteekent de jacht
de ontwikkeling van een natuurlijk instinct, de zucht tot zelfbehoud,
door afweer van hem dreigende vernietiging en door verwerving
van het hem onontbeerlijke voedsel. En al kunnen beide gronden
sinds lang niet meer in den oorspronkelij ken zin Belden, de jacht
heeft haar aantrekkingskracht nooit verloren. Voorzeker, omdat
naast het element van spanning, soms gevaar, dat zij biedt, de jacht
den mensch tevens gelegenheid geeft zijn door de cultuur afgestompte zintuigen, zijn kracht en zijn geduld, zijn vindingrijkheid
en behendigheid te meten met de onvervalschte natuur, omdat zij
den mensch in staat stelt, voor korten tijd zijn zorgen en gedachten
te vergeten en in de natuur levend een zoo men wil, primitief
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instinct den vrijen loop te laten. Naarmate de techniek de hulpmiddelen van den mensch verfijnd en vervolmaakt heeft, hebben
zijn opvattingen over de jacht gaandeweg veranderingen ondergaan.
Zoodra het jagen niet meer strikt n.00dzakelijk was, en dus hetzij
het dooden van het gevaarlijke of schadelijke wild, of het buitmaken
van wildbraad niet langer de hoofdzaak, wordt de verhouding
tusschen wild en jager stilzwijgend geregeld, zoo, dat beide partijen
een sportieve kans hebben. Zoo geldt het thans niet meer als „weidgerecht", ja, het is zelfs verboden, met hagel op reewild te schieten,
om van herten niet te spreken. In de oudheid echter, toen men geen
vuurwapenen bezdt, heeft men zich met alle mogelijke middelen
van ree en hert meester gemaakt en, als hond en paard niet hielpen,
niet geaarzeld de meest geraffineerde vallen voor dit wild te leggen.
Daarentegen heeft men in de oudheid wel een zeker sportief gevoel
voor den haas gehad. Deze werd met honden en netten gejaag den
het gold bepaaldelijk als unfair, den hond te vroeg los te laten en
daardoor de kans op ontsnappen voor den haas al te klein te maken.
Dezelfde principes golden in modernen tijd nog voor de valkenjacht,
waar eveneens getracht wordt op kunstmatige wijze de voorwaarden
te scheppen, die een normale strijd in de vrije natuur voor beide
partijen met zich mede brengt. De rol van den mensch bij deze
jachtwijze beperkt zich dus in hoofdzaak tot het scheppen der voorwaarden, tot het volgen van een natuur-schouwspel.
Anders wordt dit echter, wanneer grof wild den mensch lastig
wordt en door zijn overhand nem.en dreigt het werk van 's menschen
hand te vernietigen. Dat is met name het geval bij het „Schwarzwild", de wilde zwijnen, die voor den landbouwer een ware plaag
kunnen worden. Wie wel eens gezien heeft, hoe een familie zwijnen
in een nacht een heele akker te velde staand gewas kan omwroeten,
vertrappelen en vernielen, om dit experiment een volgende nacht
wellicht in een ander veld te herhalen, begrijpt, welk een opwinding
daardoor onder de boeren kan ontstaan en welk een heroische
verdienste het kan zijn, deze van hun landplaag te verlossen.
Vooral in een tijd, waarin men dit zeer gevaarlijke en aggressieve
wild zonder vuurwapens te lijf ging, en de jacht op een open kamp
van kracht, behendigheid en list tegen bruut geweld uitliep. In de
oudheid gold deze jacht als de gevaarlijkste en meest eervolle en
het is te begrijpen, dat de vangst van het Erymanthische everzwijn
onder de daden van Herakles een bijzondere plaats innam, dat
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Meleager's jacht op den Calydonischen ever als roemruchtig helden.feit tot in lengte van dagen herdacht is. Mogen wij de afbeeldingen
der Meleager-jacht op antieke sarkophagen — al heeft deze daar
een andere symbolische beteekenis gekregen — gelooven, of ook
de sage van den noodlottigen jagertwist na afloop van de jacht,
dan was zelfs de kop van den ever in de oudheid een even sterk
begeerde trophee, als thans de geweien van hert of reebok In ieder
geval werden het vel en de slagtanden van het Calydonische zwijn
nog eeuwenlang bewaard in den tempel van Athena Alea te Tegea,
waar de oostelijke gevelgroep de geweldige jacht in herinnering
hield. De slagtanden nam Augustus na den slag bij Actium mee
naar Rome en het schijnt, volgens Pausanias (VIII, 46), dat ze in
de tweede eeuw na Chr. nog bestonden, al doet de maat, die hij
opgeeft — 90 cm ! — vermoeden, dat de custode, die hem inlichtingen
verstrekte, niet geheel onbekend was met jagers-latijn. Of het
moest zijn, dat we pier met heel andere relieken te doen hebben,
die eerst later aan het Calydonische zwijn zijn toegeschreven.
Keller oppert zelfs het vermoeden, dat een paar mammoetstanden
in de curiositeitenverzameling te Rome verdwaald geraakt waren !
Hoe het ook zij, ook zonder deze abnormale dimensies was het
wilde zwijn een geduchte tegenstander. Xenophon, zeker in alle
opzichten bevoegd tot oordeelen, wijdt in zijn boekje over de jacht
(Kynegetikos, X) een uitvoerige beschouwing aan de zwijnenjacht
en Naar voorbereiding. Honden worden natuurlijk in de allereerste
plaats genoemd, maar snelle speurhonden alleen zijn niet voldoende.
Zij leiden weliswaar het jachtgezelschap —, „want het zwijn laat
zich slechts met moeite en dan door velen vangen", merkt Xenophon
op — naar de plaats waar de ever rust, maar dan moeten zij terug
genomen worden en in alle stilte wordt de omgeving met zware
netten afgezet. Is dit geschied, dan neemt ieder zijn wapens en de
groote honden worden losgemaakt en door den meest ervaren jager
op het zwijn gehitst. Langzaam komt dit nu in beweging en terwijl
het zich de honden van het lijf houdt verschijnt het voor de oogen
van de jagers. Deze moeten nu door speer- en steenworpen het dier
opjagen, totdat het in aanraking komt met een net. Nu is het
oogenblik gekomen voor den besten en sterksten jager. Terwijl de
ever zich tracht te bevrijden van de mazen van het net, treedt hij,
bewapend met het probolion naar voren. Dit probolion is het wapen
par excellence voor de zwijnenjacht. Wat men verder meeneemt
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aan. speren, doet er niet veel toe, zegt Xenophon, als de klingen
van de punt maar breed zijn en de schacht maar stevig is. Maar het
probation beschrijft hij uitvoerig : het blad van deze speer moet zeer
lang en breed zijn en het gaat over in een stalen buis, waarin de
schacht bevestigd is. Te halver hoogte van deze buis zijn stevige
weerstanden aangesmeed. De schacht bestaat uit cornoelje-hout en
is zoo dik als die van een lans.
Wanneer nu inderdaad het zwijn zich verward heeft in het net,
dan kan de jager het zonder meer met het probolion afmaken. Maar,
gelijk bekend, valt een in 't nauw gedreven of gewond wild zwijn
zijn belager gewoonlijk aan en even vaak zal het gebeurd zijn, dat
het zwijn zich van het net afwendde en den jager aanviel. Dan
krijgt deze de gelegenheid metterdaad zijn jachtkunst te bewijzen.
Met den linkervoet naar voren, met de linkerhand de speer omhooghoudend, met de rechter het achtereinde omvattend en naar
beneden drukkend, treedt hij naar voren, en, oog in oog met den
ever, om de bewegingen van den geweldigen kop te volgen, voert hij
in een korten uitval het wapen tot den doodelijken stoot in het hart.
Men ziet, het kunststuk van een matador ! Een kunststuk, dat
trouwens met dezelfde precisie en koelbloedigheid moet worden
uitgevoerd, als dat van den stierenvechter — misschien zelfs met
meer, want de mogelijkheid eener mislukking is op de zwijnen-jacht
groot, en de boete, die men er voor betaalt, niet gering. Vaak slaat
het zwijn door een onverwachte beweging met den kop het probolion
op zij en dan heeft de jager slechts een kans op redding : hij moet zich
plat op den grond werpen en zich aan alles, wat hij vindt, met alle
macht vastklampen. Lukt het een zijner jachtgenooten de aandacht
van het zwijn af te leiden, dan is hij ervoor bewaard, vertrapt te
worden door het woedende dier : hij kan snel opspringen — en moet
er vooral aan denken met zijn probolion in de hand op te staan !
Want, merkt Xenophon op, een redding anders dan zoo, is alles
behalve fraai! iiij neemt dan opnieuw de aanvalshouding aan en
richt zijn probolion op het schouderblad van het thans woedend
op hem aanstormende dier, terwijl hij krachtig tegen zijn probaion
steunt. De stormloop van het dier is zoo hevig, dat het zich over de
schacht van de jachtspeer tot den jager zou voortstuwen, indien de
gesmede weerstanden aan de kling er niet waren om dit te beletten!
Zoo zegt tenminste Xenophon en. hij voelt blijkbaar, dat deze
bewering nog al boud is, want hij acht het noodig, ze nog eens te
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onderstrepen door eenig jager-latijn omtrent de ongeloofelijke
levenskracht van den ever. Men zou het niet gelooven — maar
wanneer men haren op den slagtand van een pasgeveld zwijn legt,
dan krinkelen ze kroezig ineen door de hitte! En. als het dier nog
leeft, dan zijn zijn tanden bepaaldelijk gloeiend, want honden, die
het treft, zengt het de haren van de huid! Zou Xenophon die wonderen in zijn jachtpraktijk zelf wel hebben meegemaakt?
Hoe het ook zij, uit Xenophon's beschrijving krijgen wij een sterken indruk van de opwindende jacht op den ever. Ik vergeleek
reeds de kunst van den matador met die van den everdooder en er
is ook in zooverre overeenkomst, dat de laatste den storm van het
dier afwacht en als kracht voor den doodelijken stoot gebruikt.
Het spreekt wel vanzelf, dat daarbij het zware probolion niet
uitsluitend zijn steunpunten vond in de handen van den jager.
Een woedende ever zou hem, ook al werd het dier doodelijk getroffen, door den impetus van zijn gewicht, zonder meer overhoop
rennen. Maar de houding, die Xenophon beschrijft, maakt ook
duidelijk, dat de jager de achterzijde van de j achtspeer in den
grond vastzette, en waarschijnlijk met zijn rechtervoet vasthield,
op dezelfde wijze als wij een gladiator een aanstormenden stier
zien opvangen op een muurschildering uit het theater te Corinthe
(vgl. Am. Journ. Arch. 1926, p. 451, fig. 6), zooals ook later de
Macedonische sarissophoren, de lansknechten van Philippus en
Alexander, „het geweer velden", en zooals het in den modernen tijd
nog geschiedde, zoolang lansen in gebruik waren bij het voetvolk.
Deze lange lansen hadden voor dit doel zelfs bepaaldelijk een metalen punt aan de achterzijde, om in elk geval een behoorlijk vastzetten in de aarde te verzekeren. In Xenophon's beschrijving
ontbreekt dit detail, maar dat men in de Oudheid tot deze verbetering van het wapen gekomen is, bewijst een relief in het Vatikaan (opgenomen in Amelung, Sculpturen d. Vatik. Museums. I,
p. 679; hier afb. 1), waarop ik hier nog eens de aandacht wil vestigen, omdat het ons een van de zeer weinige, en in ieder geval de
beste afbeelding, van een probolion bewaard heeft, en omdat dit als
zoodanig niet herkend is. De catalogus spreekt met eenige verwondering van een „Speer mit kleinerer Spitze oben, langerer
unten". Wij hebben hier echter een onmiskenbaar probolion voor
ons. De breede, lancetvormige klin.g, de gesmede weerstanden
laten niet den minsten twijfel. De achterzijde van de speer is nu
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voorzien van een korte, tamelijk stompe, hoekige spits, een innovatie, die, zooals ik meen, naar het voorbeeld der sarissa, of eerder
misschien nog naar dat van de kortere, zware ruiterspeer, den
contus, ook bij het jachtwapen is ingevoerd en onder alle omstandigheden van weer en terrein een vasten steun in den grond mogelijk
maakte. Misschien dateert deze verbetering reeds uit Hellenistischen
tijd ; zeker is zij in Romeinschen tijd algemeen bekend, want een
Meleager te Berlijn voert eveneens een speer met ijzeren schachtpunt. In de handen van Meleager, den beroemdsten everdooder
der Oudheid, kan men niet anders dan het probolion verwachten,
zoodat onze identificatie van het wapen op het relief in het Vatikaan
ook daardoor verzekerd wordt.
Dat wij hier zeker met een jachtwapen te doen hebben, wordt
bovendien door het afsluitende fries aan de bovenzijde bevestigd.
Wij zien daar een hecht gebouwde palissade, op geregelde afstanden
onderbroken door ingebouwde nissen, waarin op voetstukken
decoratieve beeldhouwwerken, Eroten, zijn opgesteld. Naar de
gewoonte der Romeinsche volkskunst, zien wij boven de palissade
weergegeven, wat zich daarbinnen afspeelt. In een ietwat kunstmatig park, waar hier en daar satyrhermen staan — een gecultiveerde wildernis — j agen dieren elkaar na ; een leeuw vervolgt een
hert, het midden wordt ingenomen door een beer en een stier en
geheel links zien wij een wild zwijn, achtervolgd en opgejaagd door
een grooten hond. De wat dorre behandeling van dit tafereel, de
lichte, fijne snit van het groote, decoratieve paneel met het probolion
en het ronde schild met de Medusa als centrum, en den ruimen, sterksprekenden achtergrond, ten slotte ook de ornamentale lijsten, die
de plaat zijdelings afsluiten (de linksche is geheel gerestaureerd)
en waarin de acanthuskelk aan den voet zeer scherp gesneden en
met de boor bewerkt is, geven mij aanleiding, dit relief te dateeren
in den tijd van Hadrianus. Daar past trouwens een monument ter
verheerlijking der jacht voortreffelijk. Hadrianus zelf was een groot
j ager, zoo gepassioneerd, dat het haast te erg werd. Want zijn
biograaf noemt hem venandi usque ad reprehensionem studiosus.
Zijn jachten op grof wild, naast leeuwen en beren, ook Wilde zwij nen,
herdacht hij aan een groot monument, waarvan de reliefs nog
bewaard zijn als versiering van den triumphboog van Constantijn
te Rome. Maar uit die zelf de reliefs blijkt wel zeer duidelijk, dat
sinds Xenophon's dagen de jacht zeer veranderd was. Van de
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barbaren der randgebieden hadden de Romeinen de jacht te paard
geleerd en ver van Rome, in Klein-Azie en in Libye, ligt ook het
terrein van Hadrianus' heldendaden op dit gebied (afb. 2). Wilden
zij dichter bij huis op groot wild jagen, dan bleef den Romeinen
niets anders over, dan het hulpmiddel, ook ons welbekend, van een
kunstmatig, afgerasterd jachtgebied, waarin het wild naar keuze
van den eigenaar werd uitgezet, verzorgd en gefokt. De gewoonte
was in het Hellenistische Oosten opgekomen en vindt een aanknooping bij de grootscheepsche hofjachten der Assyrische koningen,
waar, zooals ons de reliefs leeren, leeuwen in kooien worden aangevoerd, om dan door den Koning ten aanschouwe van zijn hof
op niet zeer verkwikkelijke wijze te worden neergelegd.
De Perzische koningen bezaten reeds hun omheinde tuinen,
groot genoeg om er te paard in te jagen en een dergelijke „paradeisos" bezaten de Seleuciden in Syrie, de Ptolemaeers in Egypte.
In de 1 E. v. Chr. komt de gewoonte wildparken te onderhouden
ook in zwang bij de grooten van Rome, en natuurlijk hebben
later de keizers daarmede niet gebroken, te minder, omdat zij
dergelijke vivaria noodig hadden als tijdelijk verblijf voor de wilde
dieren, gebruikt bij de spelen. In zoo'n vivarium nu gunt ons relief
ons een blik, al blijft deze voor onzen smaak wat al te zeer beperkt
tot het feitelijke. Dat men hier „jagen" kon leeren, dat men zich
kon vormen tot een volleerden matador in de zwijnejacht, spreekt
wel vanzelf. Later kon men zijn kunst dan ook „buiten het hek"
beproeven en van vele Romeinen weten wij, dat zij dit met waren
hartstocht in de provincie gedaan hebben.
De zwijnenjacht is ook in de middeleeuwen druk beoefend. Het
wilde zwijn blijft steeds een gevaar voor den landbouw en de jacht
zelf was span,nend, moeilijk en gevaarlijk genoeg om steeds den
jager aan te trekken. Merkwaardig is, dat men daarbij, tot het
invoeren der vuurwapens, steeds dezelfde methode heeft gevolgd,
die Xenophon ons beschreven heeft, en steeds ook hetzelfde wapen
heeft gebruikt. Want de zg. „Saufeder" bewaart volmaakt de oude
vormen, met dit eene verschil, dat gewoonlijk de gesmede weerstand vervangen wordt door een lederen lus, waarin een hoorn van
een reebok hangt, en die bevestigd is onder de kling, aan het begin
van de schacht. Deze inrichting beoogt hetzelfde doel als de weerstanden en pareert een te diep indringen van het wapen, wanneer
de ever zich in volle vaart in de kling stort. Vaak is ook de schacht
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kruiselings met leeren riemen omwonden, om het uitglijden van de
handers te voorkomen. Nu de vuurwapenen zoo volmaakt zijn
geworden, wordt de „Saufeder" weinig meer gebruikt. Maar
dikwijls wordt zij op de zwijnenjacht toch nog medegevoerd, omdat
het wilde zwijn, aangeschoten en niet doodelijk getroffen, ook thans
nog een zeer gevaarlijke tegenstander blijft. En tegen een directen
aanval blijft de „Saufeder" steeds nog het beste, j a het eenige
wapen.
Probolium en Saufeder : door de eeuwen heen zijn zij gelijk gebleven en door de eeuwen met elkaar verbonden. Gelijk en verbonden, omdat de eenmaal gevonden vorm de beste en meest
bruikbare was voor het niet veranderende, eenvoudige doel. Een
wreed doel ! zal men zeggen. Misschien ! Wie het zegt, moge in ieder
geval bedenken, dat de dood van een stuk wild onder jagershand
gewoonlijk veel minder wreed is, dan het einde met eindeloos lijd en,
dat de natuur haar wil den schepselen pleegt te bereiden.
Allard Pierson Stichting,
A 112 sterdam.

G. A. S. SNIJDER.

Naar Griekenland
Want of ik school' al las
hetgeen zo konstig was
als goddelik geschreven,
ten ging ter ziel noch zin
zo nijver mij niet in
als 't eigen zelfs beleven.
BREDERO.

Een artikel over „de Paaschreis naar Griekenland" vraagt mij de
Redaktie van Hermeneus. Weigeren wil ik dat niet al is het geen
gemakkelike taak, maar het dwingt tot eigen verheldering, en dat
is goed. Uiteraard kunnen het niet zijn dan wat oppervlakkige,
losse, subjektieve opmerkingen.
Het was wel een zeer heterogeen gezelschap dat onze trouwe
„Patris II" al hobbelend en deinend over de Griekse zeeen voerde,
verschillend in allerlei opzicht, maar een in belangstelling en lief de
voor de Oudheid, 'n belangstelling die ons als een groot gezin
's avonds bijeenbracht in onze „collegezaal" waar we zo genoegelik
zaten te luisteren naar wat we een volgende dag weer zouden zien.
En ieder onzer heeft wel op eigen wijze kunnen genieten.
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Als een droom ligt de reis achter me. Zestien dagen van vol
genieten, waarin eeuwen werden samengeperst tot uren en minuten.
Geen tijd voor doordenken, doorvoelen; het geziene scheen dadelik
weer te vervlakken, te vervagen, zelfs te worden uitgewist. Maar nu
de nuchtere werkelikheid verleden is geworden, nu herrijzen gedachten en gevoelens, herleven beelden en klanken. Nu is het tijd
van oogsten, van stil overdenken, nu kan ik puren mijn zuivere
winst. En nu kom ik eerst recht tot besef van wat mijn ogen hebben
aanschouwd. Als ik nu zo stil voor mij henen zeg: Olympia, Kreta,
Delos, Mycene, Epidauros, Athene, Delphi -- toen riepen we elkaar
die namen maar zo heel gewoon en familiaar toe wanneer onze
razend-snorrende auto's de plaatsen naderden — dan komt het
me nu haast ongelofelik voor dat ik er toch inderdaad ben geweest!
Als leek „met een beetje kennis (van de Oudheid) en een groote
belangstelling", type Hermeneuslezer I-, wil ik dankbaar erkennen
dat deze 16 dagen mij geestelik verrijkten en in veel principieels
dieper inzicht hebben gegeven: ik heb iets mogen leren van mijn
„geestelijke voorouders".
Maar tegenover hun nazaten, tegenover het levende Griekenland
van heden moet ik beginnen met een „peccavi". Want tot we op
reis gingen wist ik er niets van, had er ook weinig belangstelling
voor. Nu schaam ik mij die koelheid als ik denk aan die beide
uitingen van Helleense gemoedsbeschaving: de vrome Wilhelmuszang der studenten, en de in haar oprechtheid zo ontroerende
Nederlandse begroeting door een der Atheense Professoren.
Prof. Kuiper's „Koren en Brood" 2 had mij tevoren, al wel een
eerste glimp van belangstelling gegeven — en voor de „lichtende
figuur van den wagenmenner" te Delphi heb ik gedacht aan deze
„schoone wagenmenster, recht als een flambouw zich heffend" ;
en Prof. Antoniades' „les ancetres sont morts, vraiment morts"
(met nadere toelichting in haar prettige voordracht aanboord,
Zondagavond 20 Maart, over „le folklore grec enz.") had wel mijn
blik op het heden verhelderd en levendiger belangstelling gewekt,
maar, het wonder van „renascimento" is op Korfoe toch eerst aan
mij geschied, toen onze Griekse chauffeur met een lichte handbeweging naar het takje bloeiende laurier dat ik meebracht, glimlachend zei: „daphni". Toen brak de zon voor mij door, en „be-

1 Hermeneus I, blz. 2.
Hermeneus IV, blz. 58.

2
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leefde" ik het verleden in het heden—de geest had levend gemaakt !
En sedert moest ik overal in Griekenland met belangstelling kijken
naar het yolk, naar de uitdrukking van de gezichten, de vaak zo
fiere houding en gratie van gebaar, heb ik geluisterd naar hun
woord al verstond ik er niets van. Dat was toch immeis dezelfde
taal die wij zo liefhebben! En elk woordje nieuw-Grieks dat ik
leerde, van onverstaanbare klank teruggebracht tot oud-Grieks
letterbeeld, verheugde mij als een nieuwe vondst. Leven dan ook,
zoals ik ergens las, Helios en Demeter — koesterende zon en groeikracht der aarde — niet voort in de talloze Heilige Ilias(sen) en
Demetrios(sen) ? En is de van bonte kralen zo kunstig gewerkte
geluksslang, in Nauplia ons het eerst te koop geboden, niet de slang
van Asklepios, van Pallas, de Python, zinnebeeld der onderaardse
macht? Op Kreta, Vrijdagnamiddag 25 Maart, 't was de nationale
feestdag, zagen we heel toevallig op de terugrit van Phaistos naar
Herakleion voor een herberg een reidans van mannen bij 'n eentonige muziek van fluit en een of ander snaarinstrument ; een
hunner, 'n jonge man, met bleek strak gezicht in „Bacchusvreugde"
als een Maenade zijn „pals opwerpend in de vochtige nachtlucht".
„ ( t2paiacc, (;)pcci,a", riepen de omstanders, als kinderlik blij dat we dat
„moois" nu ook zagen. Maar toen ze luidkeels „ouzo" in de herberg
bestelden om ons te tracteren, besloten we maar liever door te
rijden. Tien dagen later in Delphi — we zaten onder de brede
ontbottende plataan bij de Kastaliese bron voor ons geopend
lunchpakket — meenden twee Grieken met pauk en fluit onze
maaltijd te moeten opluisteren, waarbij zich nog een derde en toen
een vierde voegde met vrolike dans. Weer voor mij 'n levende
herinnering bij de pupaeyrovov x6xAcoti.« die zijn „geroffel deed
opgaan in het zoetpijpend geblaas" ('t was wel wat schel !) der
„Phrygiese fluit", en onwillekeurig klonk het in mij bij elke drieslag
van de pauk : up,-vi -(56 ALOyucov ! Voerde Dionysos niet „aan
het hoofd der Bacchantenstoeten" de Delphiese Thyiaden over de
„toppen van de Parnassos"? En, zinrijke gedachte, was Dionysos'
graf niet in het „adyton" naast het gouden beeld van Apollo?
Prachtig was het ontwerp der reis, die ons heeft gevoerd langs
alle belangrijke beschavingspunten van Hellas. I Jverig had ik
tevoren in mijn „Guide Bleu" de plattegronden der opgravingsterreinen bestudeerd en door de avondvoordrachten met lichtbeelden aanboord repeteerde ik die dan weer. Maar, was ik eenmaal
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ter plaatse, dan ontzonk mij alles wat ik ervan meende te weten.
Het verwarde, vermoeide me en liefst ging ik maar ergens zitten op
een stuk marmer of gebroken zuil; op Delos was het 'n vorstelike
zetel : een in halve cirkel weer opgestelde geheel gave marmeren bank.
Gekoesterd door de zon keek ik dan maar om me heen en genoot
van het landschap — door de eeuwen heen immers ook hetzelfde
gebleven ! — van de blauwe zee of de rijke lentebloemen: Olympia,
met zacht geruis van bomen en vogelgetjilp, was wit van kamillen,
ertussen gloeiden donkerrode anemonen; in Knossos een overvloed
van gele primula's; Epidauros was blauw van druifhyacintjes met
rode en paarse anemonen en stralend witte vogelmelk.
„Tin Banne Homers" is de reis begonnen en geeindigd: het eiland
der Phaeaken en Ithaka. Van Kreta's beschavingssferen, historiese basis, zijn we vervolgens door de Cycladen geleid naar Tiryns
en Mycene. Nergens vond ik mijn bestudeerde plattegrond zo
duidelik terug als in Tiryns' „megaron", waar ik rustig neergezeten nu ook eens de historie van de bodem kon aflezen! Reel het
landschap van dit mooi zeepuntje van Hellas, dat in de Klassieke
tijd al zulk een eerbiedwaardig verleden had, nam ik goed in mij op :
voor mij in het Westen moest Lerna liggen, in het Zuiden Asine.
Argos en Mycene, kort tevoren Sparta, hadden me weer naar
Homerus gebracht; het ruige, cyclopiese Mycene, somber zelfs in
felle zonneschijn, scheen mij nog iets in zich te dragen van het
starre noodlot, naar 't heet, daar voltrokken en in de schone
wijsheid der Tragici ons bewaard gebleven als een „honighzoete
verquickinge van 's levens moeielyckheden". De Peloponnesus het
land der sagen: in Olympia herdachien we Pelops en Herakles;
en weer moest ik denken aan Herakles in het romantiese rotslandschap tussen Mycene en Korinthe: Nemea. Naarmate we Korinthe,
links de Akrokorinth, naderden, doemden aan de overzijde van de
Golf steeds helderder voor ons op de besneeuwde geheimzinnige
Parnassos — zo heel scherp getekend vond ik de twee toppen toch
niet — en rechts de witte Helikon. Hoe popperig klein, popperig lief
zelfs, bij deze grootse witte majesteit lijken mij nu de Renaissanceverbeeldingen van Parnassos en Helikon! Enkele dagen later,
na 'n rit door de dorre Kithaeron, strenge grens van Attika en
Boeotie, lag daar plotseling — we sloegen 'n bocht om — de rijke
Thebaanse vlakte voor ons: rechts aan de horizon de sneeuwbergen
van Euboea en een stukje blauwe zee, links de Helikon. Op de
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Kadmeia van het eens ook staatkundig zo machtige Thebe, nu een
onaanzienlik stadje, zag ik wat aan grondslag is opgegraven van de
Elektrapoort, van Oedipus' en iets meer stadwaarts in van Kadmos'
paleis. Dit alles heb ik diep in me geprent, met het landschap,
vooral die toegang tot Thebe uit de Kithaeron. En dat zal, onvergankelik bezit, steeds weer voor mij verrijzen en leven wekken in
de dode stof, zodra ik in aanraking kom met iets van de Thebaanse
sagenkring.
Zelf heb ik nu ook gezien hoe de aard van het landschap overeenstemt met het godsdienstig karakter van heilige plaatsen als
Olympia en Delphi. Vredig en zonnig zag ik 't in een rivierdal
gelegen Olympia. De schoonheid van het harmonies ontwikkelde
lichaam heeft er hoogtij gevierd, maar dat de fijne Helleense geest
„waarheid en deugd (acht) voor de ziel wat gezondheid is voor het
lichaam" kan ik beter nog begrijpen nu ik in Olympia ben geweest.
Van overwin,nen door kracht en schoonheid spreekt de blijde Nike,
eens als zwevende gratie voor Zeus' tempel, nu geschonden in het
Museum ; maar achtte Hellas ook niet „het schoonste geschenk van
goden onder stervelingen zegepralend de hand te houden boven de
kruin van zijn vijanden"? Hoogste wijsheid van genade en verook daarvan spreekt mij nu
zoening : 6 TL x.c0■ Ov cpi,Aov Ccei
Olympia. Stil heb ik er zitten rondkijken, eerst in het Heraion
toen in Zeus' tempel dicht bij de plaats waar Phidias' beeld moet
hebben gestaan, tot uit de inmiddels verduisterende lucht Zeus
ipf,y3ourroc plotseling de stem in zijn Altis verhief, en „veel water
uit de hemel regenende" ons noopte de gewijde plaats te verlaten.
(Hoe vertrouwd leek mij daarna de bronzen Zeus OcaTepon yriic
in het Museum te Athene!)
Delphi, ook in stralende zon, zag ik plechtig, ernstig-verheven
als een van de wereld afgesloten stede van stille bezonken wijsheid —
„ken u zelf" ; „in niets te veel" — waar troost en voorlichting kon
zoeken wie in benarde tijden wijze mad van node had. En nu moge
de wetenschap van „de spade" hebben afgerekend met een werkelik
bestaand xecatia yijc in het „adyton", Zeus' adelaars hebben we
toch zien zweven hoog boven de Phaedriaden, en „zilverzuiver
koel" de Kastaliese bron uit de rotsen zien vloeien. Te midden van
dode stenen, die door inscripties het leven in zich dragen, klommen
we langs de Heilige Weg op naar het „temenos" en het Theater
vanwaar we een prachtig uitzicht hadden op de rots tegenover ons
—
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en op de twee toegangen tot Hellas' geestelike „omphalos". En toen
we in late namiddagzon daar een voor ons allen plechtig uurtje van
afscheid doorbrachten, toen wist ik dat Delphi mij voortaan meer
dan een enkele naam zou zijn. Nu ik ter plaatse ben geweest, kan
voor mij ook leven de schone dichterdroom: Delos—Helikon—
Parnassos—Delphi. „Toen verliet Apollo het Cynthische eiland . . . .
Apollo, met de goud blonde lokken, de uit de verte treffende, de
bezitter der schoone lier, dien de gelukzalige Leto ter wereld bracht
door den aan haar smarten genadigen stam aan te raken van den
donkergroenen olijf met rijken bladerdos . . . . Gij, die den dichtbeboschten Helikon als uw bezit gekregen hebt, blankannige
dochters van den luiddonderenden Zeus, komt, om uw broeder
Phoebus te bezingen • . . . die over deze tweetoppige Parnassische
rots de bronnen van de waterrijke Kastalis bereikt, zich over de
Delphische klip naar den profetenheuvel begevend". 1
Eleusis' „telesterion" heb ik, helaas, niet kunnen bezoeken,
wel over de Heilige Weg gereden langs de plaats van Plato's Academie, en bij het ernstige, zacht-vrome Triptolemos-relief te Athene
herdacht hoe „het beroemde Attische land het eerst het koren
droeg". Ook heb ik nog de liefelike omgeving kun.nen zien van
Asklepios' mysterieus „abaton" in Epidauros na een bezoek aan
het beroemde Theater, een wonder van schone regelmaat, dat we
in de verte al als een stenen waaier tegen de bergen hadden zien
hangen, en uit de opgegraven in het Museum zo zinrijk opgestelde
schatten van weelderige Korinthiese bouw iets kunnen navoelen
van deze rijke bedevaart-badplaats.
Ten slotte Athene. Goed weet ik nu de onderlinge ligging van
Pnyx, Areopagus, Agora, kern der oude stad, beheerst door de
Akropolis. Vervolgens door een herhaalde rondgang in het Nationale
Museum, gaf ik mijzelf met de weinige principiele kennis, die ik
heb van Klassieke kunst, uit de zo prachtig kronologies gerangschikte schatten een levende les in Kunstgeschiedenis. Over de
adel, de geestelike schoonheid der Ot0Ocycx-m. pAriglocl-cx, van de Akropolls zal ik 't niet wagen te spreken; ik zou 't niet kunnen. In stil
aanschouwen heb ik dat alles over mij heen laten gaan. Toch is er
een ogenblik iets geweest van een „eigen zelfs beleven", in mijn
herinnering geworden tot bezonken schoonheid. Ik stond in de
iDr. P. W. Moens, De twee Delphische Hymnen (Purmerend 193o).
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Noord-Oosthoek van het Parthenon ; achter mij de zuilen van de
Oostgevel. Treffende gedachte, dat door de Heilige Linie, het
Oast-West van de tempel, iedere morgen opnieuw het blijde zonlicht
Hellas' herboren beschermende wijsheid heeft kunnen begroeten.
bangs de statige zuilen tegenover mij en er tussendoor — hoe klein
leken de enkele mensenfiguurtjes aan de voet — zag ik de teerblauwe hemel in. En plotseling trof mij een wondere klaarheid, ik
moest diep ademhalen, 't was me of ik dronk uit een zuiverende
bron. Een enkele seconde maar, en het vervaagde weer under al het
andere. Nu denk ik: was dat mijn „gebed" op de Akropolis? Had
ik onbewust haar schoonheid ondergaan, en had die mij daar jets
doen speuren van „der eeuwigheden glans en ader", toen ik mijn
„oog ontspannend door to aanschouwen naar deze hemel" hem
zien mocht „Xoctrnpo'repoc'el' nptv 'tat attnelicrcepoc" ?
Dankbaar wil ik aan het slot erkennen dat door deze Griekse reis
jets van wijding is gekomen in mijn leven.
Amsterdam.
J. ALEIDA NI JLAND.

ATHENS.
Op 't uur dat in een gouden gloed de zon in 't west gaat tronen,
Trots dalend waar de wijde heuvlen glooien,
Plukt uit het Paradijs de Roem al bloemen, vele en schoone,
Dat hij uw aanzicht, o Athene, tooie.
En strooit die 't alien kant rondom uw heilig hoofd ter neder,
En naar het Parthenon buigt hij zich henen,
En uw gevallen schoonheid ziend verheerlijkt hij haar weder,
Mijn vaderstad, mijn wijdverniaard Athene.
En 's werelds oog aanschouwt uw bloei, maar kan den zin niet halen :
Zij kan alleen aan kleurge wolken denken,
En zij bereft niet hoe zij daar den bloemenkrans ziet dalen,
Dien 't elken avond U de Roem komt schenken.
Naar Joannis Polemis.
W. K.

