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Mededeeling
Op de laatste redactievergadering is ons medelid Dr. L. Alma uit de
redactie van ons maandblad getreden ; hij heeft zich echter tot ons genoegen bereid verklaard de redactie van de Hermeneus-serie te voeren.
We vonden Dr. J. C. Bruyn bereid de plaats van Dr. Alma in de leiding
van ons maandblad in te nemen.
Wij zijn DY . Alma zees erkentelijk VOOr de conscientieuse wijze,
waarop hij zijn aandeel in de redactioneele werkzaamheden heeft verricht. REDACTIE.

Magica Lagoena
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
Testa diu.
HORATIUS.

Tullia tonstrinam fluidis formosa capillis
Ingressa est : curtis deformis crinibus exit.
Hoc voluit iussitque Modus, deus ille tremendus,
Cui mulier paret quaevis parentque puellae.
At non ilia comas sectas abitura relinquit :
A tonsore petit thecam, qua condere vittas
Atque auferre domum virgo cautissima posset.
Sedulus ex umbra patulam dedit ille lagoenam,
Verticis exuviis positis quam Tullia claudit.
Iamque domum rediit; paulisper inire cubiclum
Haesitat, at matri tandem se fortiter offert.
Tum vero matrona stupens exhorruit atque
`Indignum facinus!' clamat `quis te mutilavit,
Tullia, heu ! formae decus egregium tibi raptum!'
Deinde puella refert : `Mea sunt, matercula, salva :
Aspice !' Fasciculi laqueis chartisque solutis
Ampullam profert iam iam promptura capillos.
At nil intus erat ! Pilus haud comparuit unus!
Quid cirros graciles tandem absorpsisse putandum est?
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Obstupefacta sedet, rerum cognoscere causas
Dum studet et latitans aenigma resolvere temptat.
Pittacium turn forte oculis percurrere coepit,
Glutine compactum lento validoque lagoenae,
Atque inscripta legit quae vulgant acta diurna :

Haec medicina cutem poterit levare pilosam
Atque supervacuos p7OTSUS delere capillos.
P. H. D.

Byzantijnse Baden
I
De in de grote steden van Europa welbekende „Turkse Baden"
zijn in ons werelddeel heel wat ouder dan de verovering van Konstantinopel door de Turken (1453). De eerste inrichtingen van dien
aard door de nieuwe meesters in de veroverde stad gesticht, werden
gebouwd door Griekse bouwmeesters naar Byzantijnse modellen. 1
AlmogenrihtOsbadcngewstzijlfvor
de stichting van Konstantinopel (33o), het staat vast dat in die
stad, het Nieuwe Rome, de badhuizen, eerst Balnea, later AOUTpCIC
genoemd, een navolging, of liever een voortzetting, waren van wat
aan de Tiber in zwang was. De Romeinen hebben hun Thermae gebouwd naar hetgeen zij in de rijke Hellenistische steden hadden gezien ; reeds in de klassieke Oudheid waren de openbare pccAocvei,a,
welbekend, maar bij deze moeten wij niet denken aan de weelde
van het Oosterse Hellenisme, een weelde in de late Keizertijd door
de Romeinen tot in het teugelloze overdreven. De Atheners stelden,
volgens Thucydides, er een eer in schoonheid te verenigen met eenvoud en hadden niet de rijkdommen van de Oosterse handel- en
industriesteden tot hun beschikking, noch de buit te Rome binnengebracht door verovering en knevelarij ; ook dient in aanmerking
1 In een opstel, geplaatst in de Byzantin. Zeitschr. XXX, blz. 18o-185 en
getiteld B14xv-rt.vdc xocl o6zi. Toupxtxa gOLI.J.cc, bespreekt Ph. Koukoules verschillende instellingen of gebruiken waarvan het ontstaan ten onrechte aan de
Turken wordt toegeschreven. Wat de Byzantijnen verstonden onder een
„Turks bad" blijkt uit een plaats in de Ceremoniis aulae byzantinae (I,
blz. 466), waar men leest dat de Keizer op een expeditie meenam een „AotyrpOv
ToUpxLxov, . . . t.L.,« xcv6T6pv-rq 8eptyrEwic (ZITO Ocargiloo, dus een „bathingtub"
van vilt of leder ; de betekenis van het woord cic8i)p.t,ov, staat niet vast.
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genomen dat in weinig landen de zee zo diep in het land dringt, of
het zo veelvuldig omringt, als in het eigenlijke Hellas, rijk aan eilanden en schiereilanden. Zeebaden waren, en zijn er nog, heel vaak
nabij. Daardoor kunnen vele Grieken niet veel later zwemmen dan
lopen.
De hoogleraar Ph. Koukoules heeft een zeer uitvoerige studie gewijd aan de „res balnearia" in het leven der Byzantijnen. 1 Daarin
worden alle biezonderheden gestaafd door een overvloed van getuigenissen ontleend aan de gehele profane en geestelijke litteratuur
der post-klassieke en, inzonderheid, der Byzantijnse Graecitas, aan
de kloosterverordeningen (I.« Tontxdc), aan inscripties, afbeeldingen
enz., enz. Het geheel is overzichtelijk gemaakt door de verdeling
van de stof in paragrafen over de gebouwen, openbare en partikuliere (8v,/,60-ta en rcpc.paiTa 2) , hun verwarming en verlichting, de badbenodigdheden (1-« AouTpLxo'c), de uren waarop men baadde, de gemengde baden of „bains mixtes" (-7«. avapoyuvoc Awyrpdc) en tal van
andere. Uit deze, men mag wel zeggen volledige en systematische
behandeling van het onderwerp, wil ik een enkel onderdeel mededelen en daarna stilstaan bij een punt, dat, om straks te vermelden
redenen, door de schrijver niet behandeld behoefde te worden. Het
geeft, meen ik, tot enige algemene beschouwingen aanleiding.
Groot was het aantal badinrichtingen te Konstantinopel en in
bijna alle steden van het Rijk. Tal van teksten, daaronder ook de
in het z.g. „vulgaire" liever populaire Grieks geschrevene, getuigen
dat ; ik noem slechts de bedel - of spotgedichten van Pseudo-Prodromos en het Byzantijnse volksepos van Digenis Akritas, waaruit
wij zien hoe vaak, met hoeveel genot en omringd van hoeveel weelde
men baadde. Hoe dan te verkiaren de zo vaak geuite bewering dat
1 In de 'Erce-r-lpic
(Jaarboek) iTcapef.occ puoviTtvistiv arrou86v XI (1935)
blz. 192-239 (groot 80). Deze studie vult aan het artikel Balnea in Daremberg en Saglio's Dictionnaire des antigun& grecques et romaines (I, 1877, blz.
648 en vlg.) en het artikel Bader van Pauly-Wissowa's Real-Encyclopeidie der
class. Altertumswissenschaft (XIX, 1896, op Bader).
2 In het boek dat Konstantijn VII (Keizer van 912-959) geschreven heeft
over de gebruiken aan het Hof en dat bekend is onder de titel de Cerimoniis
aulae by zantinae (Bonn, 1829 en 183o, 2 din.), wemelt het van aan 't Latijn ontleende woorden. Verschillende leven nog in de hedendaagse taal, b.v. crExAoc
(bademmertje, Lat. situla), dat door zijn gewijzigde vorm mondelinge overlevering bewijst. Kagdeptoc (Lat. capsarius) heette de man die in 't Badhuis
de klederen bewaarde in een doos of loketkast ; de toorts die men aanstak
wordt cpcbacx en cpc'crAoc genoemd (Lat. facula) enz., enz.
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de Byzantijnen in hun ascetisme afkerig waren van baden, en zelfs
dcAoucricc predikten? Men haalt, is 't antwoord van Koukoules, dan
enkele gezegden aan, als een uitspraak van Gregorius van Nazianze,
die, in een rhetorische lofrede op de H. Basilius, uitroept : II CcAov66c
TO ixeivoo crepoXerrvecc (het mijden van het bad was zijn trots),
of men herinnert aan de vrees die, meest in eenzaamheid levende,
wereldverzakers gevoelden voor alle verzorging van haar en huid.
Zo leven ook nu nog sommige kluizenaars op de Mont Athos. Maar
daar staat tegenover dat vele kloosterregels van de monniken het
geregeld gebruik van baden eisen. En niet alleen bij leken, maar
zelfs bij geestelijken van hoge rang kwam een, naar onze begrippen
veelvuldig, gebruik voor. Ook Kier kan een anekdote (door Koukoules aan de Kerkgeschiedenis van Sokrates, 5e eeuw, ontleend),
de toestand in scherper Licht zetten dan een opsomming van getuigen ; men vroeg aan een bisschop waarom hij zich dagelijks tweemaal baadde en hij antwoordde : „omdat ik het niet driemaal kan
doen". Aileen het al to veel baden wordt door kerkvaders veroordeeld omdat het een bewijs van slapheid (pActeiocc acZyp,oc) is.
Overdaad en misbruik wordt afgekeurd ; zo waarschuwt men tegen
de rivapOyuvoc AouTpec. („gemengde baden", „bains mixtes").
Heel wat meer dan zulke waarschuwingen zegt een klacht uit
Rome, die aantoont hoe daar verslaafdheid aan het leven in de
Thermae lichaam en ziel bedreigde ; die klacht is uitgedrukt in een
Latijns distichon van een dekadent uit de late Keizertijd. Als inscriptie is het op drie ver van elkaar vervvijderde plaatsen gevonden
(Rome, Verona, Greoux in Zuid Frankrijk) ; het is dus meer dan
een op zich zelf staande, cynische bekentenis van een individu. Het
luidt :
Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra
Set vitam faciunt balnea, vina, Venus. 1
Mag men uit vergelijking met de veel gematigder getuigenis der
Byzantijnse beoordelaars afleiden dat in hun maatschappij, hoe
vaak ook voorgesteld als een voorbeeld van eindeloos verval en verwijfdheid, minder verweking woekerde dan in het Rome van Commodus en Gallienus ? Wie bedenkt dat het Imperium in het Oosten
1 Badstoven, Venus en wijn, zij zijn 't die ons lichaam verwoesten. Toch
is het leven voor ons : Badstoven, Venus en wijn. - Ik trof het distichon
aan in de laatste regels van 't artikel Balnea in Daremberg en Saglio's Die-

tionnaire.
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tot aan de Vierde Kruistocht (1204) stand hield tegen alle aanvallen
uit Azie en Europa, zal het niet onaannemelijk vinden dat in dit
opzicht er verschil is, gunstig verschil, tussen het badgebruik in
Rome en in Byzantium.
Van veel meer betekenis is evenwel een eigenaardigheid die het
Caesaropapistisch Byzantium onderscheidt van het Westen ; ik bedoel het hierarchische dat zich openbaart in alle uitingen van het
Byzantijnse 'even en derhalve geen speciale behandeling vereiste
in de studie van Koukoules. Deze heeft dus alleen een paar gevallen
uit het werk over het Hofceremonieel vermeld (en in enkele regels
samengevat) die bewijzen hoe het baden in bepaalde gevallen een
sakrale plechtigheid werd. Hier volgt een iets uitvoeriger vertaling ;
de volledige tekst zou meer dan vijf bladzijden van de Hermeneus
beslaan en, ondanks de voortreffelijke kommentaar (met Latijnse
vertaling) van Reiske, ondanks de hulp die het Glossarium van
E. A. Sophoklis ons biedt, toch verschillende biezonderheden, ook
betreffende de opvolging der plechtige handelingen, in 't onzekere
moeten laten.
Over het eerste geval 1 kan men kort zij n, daar het vooral de
strengheid der keizerlijke etikette aantoont. Men bedenke daarbij
dat in Byzantium alles wat in betrekking staat tot het hof een gewijd of „geheiligd" karakter draagt. 2
Wij lezen dan dat, als een prinses op de derde dag na haar huwelijk
het rituele bad zal gebruiken, de partij der Blauwen 3 zich heeft
opgesteld in de porticos van het Magnaura Paleis 4 en, tegenover
hen, die der Groenen ; op drie aangewezen plaatsen bevindt zich de
muziek. Wanneer daarop de Keizerlijke Badbenodigdheden to voorschijn komen : de badhanddoeken, het parfumeriekoffertje en

Zie De Ceremoniis aulae byzant. I, blz. 214-216.
De Keizer werd wel niet als goddelijk beschouwd, maar als alleenheerser
(ca'rroxpOcTo)), als vrijmachtig vorst door wie de gehele wereld voor het ware
geloof moet worden gewonnen, is hij de plaatsvervanger der Godheid en
taarc6crroAoc. De hoge geestelijkheid heeft meermalen zich tegen dit dictatoriaat in godsdienstige zaken verzet, maar tevergeefs.
3 Bedoeld worden zekere korporaties, uiterlijk kenbaar aan de kleuren die
zij in de renbaan droegen. Over de eigenlijke betekenis van deze organisaties
kan men, zo nodig, mijn Byzantium (Haarlem, 1913, blz. 37 en vlg.) raadplegen.
Londen,
4 Zie over dit paleis : A. van 1V1illingen, Byzantine Constantinople,
1899, blz. 336.
1

2
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't koffertje voor de kleding, voorts de bademmers en -kommen 1 ,
dan vormen de consuls het escorte 2 tot aan de naar het bad voerende
trappers ; als de XouTptxc'c hun bestemming hebben bereikt, gaan
consuls en patricii naar de vastgestelde plaatsen. Wanneer vervolgens de prinses haar bruidsverblijf zal verlaten, wordt zij op een
deel van de weg door de consuls, op een ander deel door de patricii
geescorteerd. De Blauwen en daarna de Groenen juichen haar toe
en de muziek laat zich horen. Bij de terugkeer uit het bad is het
eregeleide het zelfde.
Wassenaar..
D. C. HESSELING.
(Wordt vervolgd.)

Een koopakte uit het jaar 166 na Chr.
In het British Museum te Londen wordt in Papyrus 229 een koopakte bewaard, geschreven in de oudere romeinse kursief. De tekst
ervan, afgedrukt o.a. in F. Steffens, Lateinische Paldographie, 2 Berlin
1929, tab. 9 naar E. M. Thompson, Facsimiles of Manuscripts and
Inscriptions II 19o, werd besproken door A. Schulten in Hermes 32
(1897) 273-289. Het begin van de tekst luidt aldus :
[C.] Fabullius Macer, optio classis praet orae] Misenatium
[triere] Tigride, emit puerum natione transfluminianum nomine
Abban, quem Eutychen, sive quo alio nomine vocatur, annorum
circiter septem, pretio denariorum ducentorum et capitulario portitorio de Q[uinto] Iulio Prisco milite classis eiusdem et triere
eade[m]. Eum puerum sanum esse ex e[dicto] et si quis eum puerum
partemve quam eius evicerit, simplam pecuniam sine denuntiatione
recte dare stipulatus est Fabullius Macer, spopondit Q. Julius
Priscus. Id fide sua et auctoritate esse iussit C[aius] Julius Antiochus
manipularius [triere] Virtute.
Een vriendenhand bezorgde mij deze vertaling :
„C. Fabullius Macer, „optio" van de praetoriaanse vloot der
1 De ar,xX6-rpouXXcc.
Het bademmertje (aExAcc) diende om zich met water
te besproeien gelijk men in Indie doet bij het mandien, een -rpoaAac is een
kom of wasbekken.
2 De woorden 5.7TCCTOI, (consuls) rcocrpi.xtot en dergel. zijn aanzienlijke titels
maar omschrijven geen, of zeer geringe macht. De senaat had in Byzantium
geen betekenis van enig belang. Escorteren heet Otptxelko, naar 't subst.
Otpi.xt (tans ti)ixt, begrafenis- of bruidstoet) van Lat. obsequium.
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Misenaten (of to Misenum) op de triere „Tigris", heeft een jongen,
afkomstig van gene zijde der rivier, gekocht, genaamd Abbas, een
zekeien Eutyches of hoe hij dan ook heet, van ongeveer zeven jaar,
voor de prijs van 200 denarien en ? ? van Q. Julius Priscus, soldaat
derzelfde vloot en op dezelfde triere. Fabullius Macer heeft bedongen
en Q. Julius Priscus heeft verzekerd, dat deze jongen volgens attest
gezond is, en dat, als iemand dien jongen geheel of gedeeltelijk voor
het gerecht opeist, hij onmiddellijk zonder gerechtelijke aanzegging
de enkele koopprijs zal betalen. Dat dit onder zijn erewoord en
gezag staat, heeft goedgevonden C. Iulius Antiochus, manipularius
op de triere „Virtus".
De reden, dat ik dit stukje aan de redactie opzond, is voornamelijk deze : iemand der lezers van dit tijdschrift weet misschien een
goede vertaling voor het woord „optio classis" en zou dit dan hier
kunnen mededelen. De woordenboeken geven, zover ik kan nagaan, alleen de vertaling luitenant, plaatsvervanger, ook „distributor annonae", fourier dus. Een collega, ex-zeekapitein, meende,
dat hier „chef d'equipage" de beste vertaling zou zijn, maar dit is
geen nederlands. Een ander sloeg voor : „eerste officier". Gaarne
worden anderer oordelen vernomen.
De ablativus „capituiario portitorio"vertalenDuitsers door : „nebst
Kaufsteuer". Misschien kan iemand ook dit vertalen en verklaren.
Nijmegen.
W. LAMPEN.

Gelijkluidende plaatsnamen in
voorspellingen
De kroniekschrijver Raphael Holinshed 1 vermeldt naar aanleiding van de laatste oogenblikken van Henry IV van Engeland de
volgende bijzonderheid : `. . . at length he recovered his speech and
understanding, and perceiving himself in a strange place which he
knew not, he willed to know if the chamber had any particular name,
whereunto answer was made, that it was called Jerusalem. Then
said the king, laudes be given to the Father of Heaven, for now
I know that I shall die here in this chamber, according to the prophesy of me declared, that I should depart this life in Jerusalem.'
1

Chronicles of England Scotland and Ireland, Vol. III p. 58 (ed. 1807).
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Is dit goed vertelde verhaal historie? Natuurlijk niet ! In de novissima verba van geschiedkundige figuren mag men nu eenmaal
niets anders zien dan anecdotes historiques. Zoo is ook deze passage
te verstaan als een anecdote, waarin de aanvankelijk verkeerd begrepen profetie, die pas door den koning ten voile verstaan wordt
in articulo moths, de typische cardo tragica is, gelijk in zoo menig
volksverhaal.
Van dit soort laat-begrepen voorspellingen, die op zich zelf al
tragedies zijn, maakte zooals bekend is, Shakespeare bijzonder graag
gebruik in zijn drama's. 1 Het is dan ook geen wonder, dat hij zich
ook dit gegeven uit Holinshed's kroniek niet heeft laten ontgaan.
In zijn King Henry IV laat hij den stervenden koning aan Warwick
vragen 2
Doth any name particular belong
Unto the lodging where I first did swoon?
W. 't Is call'd Jerusalem, my noble lord.
H. Laud be to God ! — even there my life must end.
It hath been prophesied to me many years,
I should not die but in Jerusalem,
Which vainly I supposed the Holy Land.
But, bear me to that chamber ; there Il" lie :
In that Jerusalem shall Harry die.
:

Deze verzen suggereeren, meer nog dan het verhaal van Holinshed,
de tragische inwerking van de voorspelling op den koning ; vele jaren
onttrekt deze zich stelselmatig aan een kruistocht, waarin hij — dit
is zijn redelijke uitleg van de profetie — den dood zal moeten vinden.
En toch, alle pogingen ten spijt, sterft hij in Jerusalem, tech gaat
de profetie in vervulling, en juist door die kinderlijk-simpele homonymia 'Jerusalem' wordt ten duidelijkste bewezen, dat geen sterveling, hoe hij zich ook keert of wendt, zich onttrekken kan aan zijn
noodlot.
In hoeverre Holinshed dit anecdotisch gegeven zelfstandig toepaste op Henry IV, dan wel of hij het al in oudere kronieken vond
opgeteekend in het levensbericht van dezen koning, is niet met
zekerheid te zeggen. Onwaarschijnlijk is dit laatste zeker niet, want
1 Dr. E. Stemplinger, Antiker Aberglaube in modernen Ausstrahlungen
p. 42 noemt o. a. de bekende voorspelling aan Macbeth in IV, 1.
2 King Henry IV part. II, act IV, sc. 4.
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ook voor het onmiddellijk eraan voorafgaande gedeelte wijzen
Holinshed's woorden 'as some write' op zijn afhankelijkheid van
bestaande bronnen.
Hoe het ook zij , de anecdote is al eeuwen vOOr dezen koning verteld: van een reeds meer dan vijftienhonderd jaar bestaande variant
maakte Ibsen gebruik in Kaiser und Galilder. 1 Julianus en Maximus bespreken vlak voor den slag een Sibyllijnsch orakel, dat ons
na het voorafgaande niet vreemd meer zal aandoen:
' Julian soil sich vor den Phrygischen Gegenden hiiten.' J. Sag'
mir, tearer Lehrer, wie deutest Du diese Antwort? M. Ist mehr als
eine Auslegung denkbar? Die Phrygischen Gegenden? Was hast Du
in Phrygien zu tun? In Phrygien, — einer Landschaft, die abseits
liegt, weit hinter Dir, und wohin Du niemals Deinen Fusz zu setzen
brauchst? Keine Gefahr droht Dir, Du Gliicklicher, das ist der Sinn'.
En wanneer Julianus, zwaar gewond in den strijd, vraagt 2 'Sag
mir, Ammian, wie heiszt jene unheilvolle Stelle? ', dan verbaast het
ons niet, dat deze na eenige aarzeling antwoordt : 'Herr, sie heiszt
each der Landstadt da unten die Phrygische Gegend.'
Indirect wijst Ibsen ons zijn bron voor deze episode, Ammianus
Marcellinus. Ik laat pier den bedoelden passus uit diens Res gestae 3
volgen :
' . . . ideo spe deinceps videndi absumpta, quod percunctando
Phrygiam adpellari locum, ubi ceciderit comperit. Hic enim obiturum se praescripta audierat forte.'
Moest Julianus zich hoeden voor Phrygia, zoo was het Libyssa,
waartegen Hannibal werd gewaarschuwd, als wij Appianos mogen
gelooven. Hier volgt het orakel door dezen schrijver vermeld :
Aipocsacc xpi4cL Pc7Aoa 'Avvipou 361J,OCC 4
Ook de groote Carthager legde deze profetie verkeerd uit. Ook
bier leidden homonyma choria tot een onverwachten dood : niet het
Afrikaansche Libye zou getuige zijn van zijn levenseinde, maar het
Aziatische Bithynie. 'Er is', zegt Appianos, 'in Bithynie een rivier
Libyssos, en een vlakte, die naar die rivier Libyssa gendemd wordt'.
:

.

Kaiser und Galilder, Teil II, Akt 4.
Kaiser und Galilder, Teil II, Akt 5.
3 Rerum gestarum lib. 25, 3, 9. Vele eeuwen later haalt Zonaras in zijn
Chronikon dezelfde geschiedenis op, XIII 13. Bij dezen schrijver is het Helios,
die den keizer in een droom verschijnt.
4 Appian. Syriak. 1 1 : `Libysche aarde zal Hannibal bedekken'. Ook Pausanias geeft deze variant VIII I I , II.
1

2
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Wie zich van Mantineia naar Tegea begeeft', aldus Pausanias 1 ,
`komt, als hij het heiligdom van Poseidon is gepasseerd, door een
eikenbosch, dat 116Accyocr heet.' En dan laat Pausanias een locale
sage volgen 2 `Epaminondas had in een Delphisch orakel de waarschuwing gekregen Tcaccyoa cc6-76 cpuMcaaecrOccc.. Daarom paste hij
er wel voor op trieren te bestijgen en voer hij nimmer uit op een
koopvaardijschip. Maar de Godheid doelde met Tc6Accra op dit
eikenbosch en niet op de zee'.
En wie herinnert zich niet het verhaal van Kambyses' dood?
Herodotos 3 vertelt van dezen koning, dat hij `daar het hem scheen,
dat hij een doodelijken steek gekregen had, vroeg, hoe de stad,waar
hij zich beyond, heette. En men zeide : Agbatana. Nu had hij reeds
vroeger uit Bouto de voorspelling gekregen, dat hij zijn leven zou
eindigen in Agbatana ; en hij was er dan ook van overtuigd, op
hoogen leeftijd te zullen sterven in het Medische Agbatana, het centrum van zijn regeering. Doch het orakel meende blijkbaar : in Agbatana in Syrie'.
Dit is wel het oudst bekende litteraire voorbeeld van het yolksverhaal. Doordat Herodotos den dood van Kambyses in onmiddellijk verband brengt met den Apis 4 en de stad Bouto, is het niet
onmogelijk, dat ook aan dit verhaal een Egyptische versie voorafging.
Dat de anecdote niet alleen van vorsten en veldheeren wordt verteld, moge blijken uit een korte mededeeling van Thoukydides en
een passage van denzelfden Pausanias, van wien in het voorafgaande gesproken is. Naar aanleiding van het Lokrische stadje
Oineon lezen wij bij den eerste 5 dat de dichter Hesiodos `volgens
het verhaal in het heiligdom van den Nemeischen Zeus is omgekomen door toedoen van de menschen daar, terwijl hem voorspeld
was, dat hem dit in Nemea zou overkomen.' Dit orakel vinden we
bij den auteur van het Certamen Homeri et Hesiodi. Ik citeer hier
alleen de laatste verzen 6
:

,

:

Pausan. VIII, II, I.
Pausan. VIII, II, 1o.
3 Herodot. III, 64.
4 Stein ad Her. III, 64 ; Wolf Aly, Volksmarchen bei Herodot u. seinen
Zeitgenossen, p. 98.
5 Thoukyd. III, 96.
6 Hesiod. Carmina edid. A. Rzach p. 249, 225 sq. `Doch wacht U voor het
schoone heiligdom van den Nemeischen Zeus. Daar wacht U de dood'.
1

2
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OcXACc ALOo. rcecp6X4o Netiziou xcaActkov naoa •
xei3OL ak TOL Oocvdcroto siXocr rcercpcatilvov 6crriv.

Tenslotte nog het geval van misleidende homonymia bij Pausanias 1 : 'De Atheners kregen uit Dodona een orakel EtzeXiccv te bezetten. Dat Sikelia is een kleine heuvel niet ver van de stad. Maar
de Atheners begrepen de bedoeling van het orakel niet en lieten zich
onder andere bewegen tot den oorlog met Syrakousai.'
Zoo kwam dit motief misschien uit het verre verleden der mondehinge overleveringen in de verhalen der historische tijden. Het voert
ons dan van het Syrische Agbatana en een heiligdom van Zeus
Nemeios, naar 'a chamber belonging to the Abbot of Westminster',
waarbij wij het leerden kennen als een simpel afgerond gegeven. Dat
is dan ook de reden, waarom het de eeuwen door zichzelf volkomen
gelijk is gebleven, zooals uit de hier geboden varianten blijkt, en
zooals ook uit verdere voorbeelden zou blijken ; en daarvan — om
het slot van Pausanias' beschouwing over de choria homonyma te
citeeren
gzot a'av TL6 xoci. nXetova TOGO. elpyhvota iotx6-roc &XXcE
geupeZv.
' s-Gravenhage.
A. SCHOLTE.
—

Iets over kraanvogels en adelaars.
Ik weet niet, of het anderen vogelvrienden vergaat zooals mij,
dat het hun n., wanner ze bij hun lectuur van de schrijvers der
Oudheid vogelsoorten tegenkomen , die wij in ons land niet uit eigen
aanschouwing kennen, wel eens eenige moeite kost, een werkelijk
levend beeld voor hun geestelijk oog te krijgen. Men kan dan zijn
toevlucht nemen tot Otto Keller's degelijke boek Die antike Tierwelt,
waar men in het tweede deel de vogels uitvoerig en systematisch
behandeld vindt, maar men zal na lectuur het ietwat schrale gevoel
hebben, meer kennis dan aanschouwing deelachtig te zijn geworden.
En dit is jammer, omdat met name ten aanzien van kraanvogel en
arend de litteratuur der Oudheid zooveel echt levende schoonheid
bevat.
Ik meen daarom goed te doen, hier met een kort woord van warme
aanbeveling de aandacht te vestigen op de prachtige boeken van
1

Pausan, VIII,

II,

12.

12
den Zweedschen vogelkenner Bengt Berg, die ook voor den classicus
en minnaar der Oudheid in een ernstige leemte voorzien. Berg is de
kraanvogels op hun trek naar het Zuiden gevolgd en heeft hen in
hun winterverblijven aan den Witten Nijl bespied en gefilmd ; de
resultaten zijn neergelegd in zijn met unieke photo's verlucht boek
Met de trekvogels mar Afrika. 1

Voorop sta, dat Berg blijkbaar de Grieksche en Latijnsche litteratuur niet kept, er althans nergens op zinspeelt ; des te meer waarde
heeft daardoor echter de levende commentaar, dien hij onbewust
levert op allerlei passages, waar bij de oude schrijvers van vogels
sprake is.
In de Oudheid wekten de kraanvogels, zoowel tijdens hun vlucht
als wanner zij in groepen te velde stonden, constant militaire
associaties op ; men denke bijv. aan de beide vergelijkingen in de
Ilias (2, 459 e. v. ; 3, I e. v.), waar de dichter het beeld van de
heirscharen der kranen oproept ter veraanschouwelijking van de
door hem beschreven troepenbewegingen. Bij Berg vin,dt men deze
voorstelling niet alleen in zijn gansche boek terug (hij maakt ergens
schertsend de opmerking, dat Epaminondas zijn phalanx van de
vliegende kranen moet hebben afgekeken ; men vgl. bijv. Cicero,
de nat. dew'. 2, 49), maar zij wordt ons bovendien door talrijke prachtige photo's van vliegende en rustende kraanvogels op de meest
levendige wijze voor oogen gevoerd. En hoeveel wint niet bijv. het
begin van den derden tang van de Ilias door lectuur van Berg's
boek ! Het opvallende van deze passage, waar de onder krijgsgeschreeuw oprukkende Trojanen met trekkende kraanvogels worden
vergeleken, ligt in de ineenvloeiing van gezichts- en gehoorsindruk,
door de vlucht der kranen gewekt (-him rep xAocyy yepdcwov naec
o6pav60c np6) . Welnu, ook volgens Berg is juist dit het imponeerende : de combinatie, de dooreenmenging van het visueele : de
phalanges der lange vogels met hun machtige wieken tegen den
hemel als achtergrond (een achtergrond, dien zij, als ze talrijk zijn,
bijkans verduisteren !) en van het auditieve element : den indrukwekkenden kraanvogelroep. Berg drukt het op zijn wijze eigenlijk
juist zoo uit als de Grieksche dichter : „die ganze Luft war von dem
Geschrei und den machtigen Schwingen der grossen Vogel erfiillt." 2
1 Leopold's Uitg.-Mij., Den Haag ; deze Hollandsche editie is thans, zoover
ik weet, helaas uitverkocht, de Duitsche uitgave (Mit den Zugvogeln nach
Afrika) is echter verkrijgbaar voor den geringen prijs van f 1,35.
2 P. 122 van de Duitsche editie.
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En als hij vender zegt : „Die von fernher kommenden riefen Uberlaut
und die Antwort kam ununterbrochen tausendfaltig zuriick. Trupp
auf Trupp, erst zehn, darn zwanzig, schliesslich dreissig, segelten
sie ins Bild. Massen kamen vom Land westlich des Nils, steuerten
schrag vor and hinter mir vorbei und gesellten sich in losen Verbanden zu denen, die eben ihre Schwingen zusammengefaltet hatten.
Aus den hundert wurden ein paar Tausend, und jeder Trupp, der
ankam, liess sich jedesmal ein Stuck nailer bei meinem Versteck
nieder", wordt dan het xAccleir,, a6v IT poxocaEetv van de andere
Homerische vergelijking hier niet treffend geillustreerd? Maar het
zwaartepunt ligt in de onvergelijkelijke afbeeldingen; op het
Homerische o6pavOOL np6 bijv. leveren zij een aanschouwelijken
commentaar, die zich met geen woorden laat weergeven. Men neme
daarom het boek ter hand en oordeele zelf ; „de intelligente vogel,
die zoo groot is als een mensch," loont deze geringe moeite zeker.
Van den arend geldt, en eigenlijk in nog sterker mate, omdat hij
een nog veel grooter plaats in de harten der Ouden en dus ook in
hun geschriften inneemt, hetzelfde. Ik moet eerlijk bekennen, dat
passages als Ilias 17, 673 e. v. of Vergilius Aen. 12, 247 e. v. en dgl.
pas werkelijk voor mij zijn gaan levee, nadat ik Berg's boek De
laatste arenden gelezen had. 1 Het is met evenveel liefde en kennis,
ook met evenveel litterair talent geschreven, en de afbeeldingen zijn
ook hier boven alien lof verheven. Maar nog eens . . . men oordeele
en geniete vooral zelf !
J. H. T.
Haarlem.

Anagrammen
Geleerden uit de i6de en ude eeuw verborgen dikwijls hun ontdekkingen op eigenaardige wijze. Zo heeft de Engelse natuurkundige
Hooke de door hem gevonden stelling, dat de kracht, waarmee een
uitgerekt, elastisch lichaam zich tracht in de oorspronkelijke toestand to herstellen, door de letters : c, e, i, i, i, n, o, s, s, s, t, t, u, v,
uitgedrukt. Hierin is het anagram verborgen „Ut tensio sic vis".
Een beroemd anagram is „revolution francaise" waaruit men
1 Leopold's Uitg.-Mij., Den Haag; ook hiervan bestaat natuurlijk een
Duitsche editie (Die letzten Adler), maar men neme toch vooral de Hollandsche of de oorspronkelijke zweedsche ter hand!
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door omzetting van de letters verkrijgen kan : „Un Corse vote la
finira" en toen Napoleon gevallen was, vormde men hieruit met
weglating van een i: „la France veut son roi".
Veel aardiger nog is het anagram, dat door Jablonsky, rector van
een Gymnasium gevonden is. Toen Stanislaus Leszinski in zijn
vaderland terugkeerde, werd een feest gevierd, waarbij 13 als
ridders verklede schooljongens een ballet opvoerden, dat uit 7
dansen bestond. Elk van de ridders droeg een schild, waarop telkens
een letter stond van de woorden : „Domus lescinia" . Bij de volgende
6 dansen stonden de ridders achtereenvolgens zo, dat de letters te
lezen gaven: „Ades incolumis" , „Omnis es Lucida" , „Lucida sis Omen"
„Mane sides Loci", „Sis Columna Dei" , „I scande solium".

Een fraai anagram is ook dat van Galilei, hetwelk hij samenstelde
om zich de prioriteit te verzekeren van de schijngestalten van Venus.
Voordat hij zijn ontdekking wereldkundig maakte, wilde hij nog
eerst met zijn kijker waarnemingen doen, om zich te overtuigen
van de juistheid van zijn vondst. Het anagram luidde :
„Haec immatuya a me jam /rush/a leguntur 0. Y." Toen hij van
zijn ontdekking overtuigd was, vormde hij nit de letters de volgende
woorden : „Cynthiae floras aemulatuy matey amoyum" , waarin duidelijk aangegeven staat, dat Venus schijngestalten vertoont, evenals
de maan.
A. KETTNER.
Amsterdam.

Het Corinthisch kapiteel
Deze kapiteelvorm is, naar men vermeldt, op de volgende wijze
gevonden. Een reeds huwbaar meisje uit Corinthe werd ziek en
stierf. Na haar begrafenis verzamelde haar voeds ter de
dingen, waaraan het meisje bij haar leven het meest gehecht
was, legde die in een gevlochten korf en bracht ze naar
het graf ; zij zette de korf daar boven op en om te zorgen
dat de voorwerpen zoo lang mogelijk in de open lucht bewaard
zouden blijven, beschermde zij ze met een stenen dekstuk.
Die korf was toevallig geplaatst op de wortels van een berenklauw ; in
de lente nu liep de wortel van de plant uit ondanks het
zware gewicht in het midden en bracht stengels en bladeren
voort ; de uitlopers groeiden langs de zijkanten van de
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korf omhoog en door de uitspringende hoeken van de deksteen
naar buiten gedrongen moesten ze wel aan de uiteinden
een gebogen vorm, de voluut-vorm, aannemen.
In dien tijd kwam Callimachus, dien de Atheners om zijn smaakvolle
en verfijnde beeldhouwkunst catatexitechnos noemden, voorbij
dit graf. De korf en de erom heen groeiende jonge blaren trokken
zijn aandacht ; hij kwam onder de bekoring van deze nieuwe vorm
en naar dit voorbeeld maakte hij to Corinthe zuilen en
bepaalde hij de aesthetische verhoudingen ; zoo bracht hij
de grondgedachte in de volmaakte werken van Corinthische stijl.
V ertaling van V itruvius de architectura I V, I, 9 :
eius autem capituli prima inventio sic memoratur
esse facta. Virgo civis Corinthia iam matura nuptiis
implicata morbo decessit. post sepulturam eius, quibus
ea virgo viva proclivius delectabatur, nutrix
collecta et composita in calatho pertulit ad
monumentum et in summo conlovavit et, ut ea
permanerent diutius sub diu*, tegula texit. is calathus
fortuito supra acanthi radicem fuerat conlocatus.
interim pondere pressa radix acanthi media folia et
cauliculos circum vernum tempus profudit, cuius
cauliculi secundum calathi latera crescentes et ab
angulis tegulae ponderis necessitate expressi flexuras
in extremas partes volutarum facere sunt coacti.
tunc Callimachus, qui propter elegantiam et
subtilitatem artis marmoreae ab Atheniensibus
catatexitechnos fuerat nominatus, praeteriens hoc
monumentum animadvertit eum calathum et circa
foliorum nascentem teneritatem, delectatusque genere
et formae novitate ad id exemplar columnas apud
Corinthios fecit symmetriasque constituit, et ex eo
in operum perfectionibus Corinthii generis distribuit
rationes.
's-Gravenhage.
C. J. VOOYS.

Valsche schaamte
Niet in geldzaken alleen is valsche schaamte een slechte en onverstandige
beheerder, maar ook in belangrijker dingen beneemt zij ons het voordeel
van goed overleg. Zoo b.v. als wij ziek zijn en niet den bekwamen arts erbij
roepen, uit schaamte voor een ons bevrienden, of voor onze kinderen als
leermeesters in stede van de geschikten hen kiezen, die zich opdringen, of
als wij een rechtszaak hebben, dikwijls niet den kundigen en ervarenen
* = dio = divo.
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advocaat nemen, maar om den zoon van een familielid of van een goeden
bekende een pleizier te doen hem de zaak in handen geven, om hem een
goeden dag te bezorgen. Zelfs vindt men velen ook onder de zich philosophen
noemenden, Epicureeers of Stoicijnen, niet uit vrije keus of uit overtuiging,
maar die zich aangesloten hebben uit valsche schaamte voor een verwant
of een vriend. Laten wij ons daarom van jongsaf oefenen in voor de hand
liggende kleinigheden van het dagelijksche leven door ons te wennen niet
een barbier of een waschbaas uit allerlei overwegingen te nemen, of te logeeren in een tweederangshotel, als er een beter ter plaatse is, omdat de
waard ons dikwijls vriendelijk gegroet heeft; maar tot gewoonte maken, ook
in kleinigheden, het beste te kiezen. Zooals de Pythagoreeers zich altijd ervoor in acht namen het linkerbeen op het rechter te leggen of het even
getal te nemen in plaats van het oneven, wanneer het overige gelijk was.
Ook moet men het zich tot gewoonte maken bij een offermaaltijd of een
bruiloftsdisch of een ander diner niet een gast te noodigen, omdat hij vriendelijk is, of die ons zoo maar bezoeken komt, maar hem, die ons welgezind is
en betrouwbaar is. Wie zoo gewend is en zich zoo geoefend heeft, zal moeielijk
te vangen zijn ; of beter: hij zal in belangrijke dingen volstrekt geen last hebben
van speculatie op zijn zwakheid. (Plutarchus).
E. S.

Oplossing van de Puzzel
R
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mor
3 amor
4 t u MO r
5 igitur
6 bi bi t ur
7 inf ector
8 sapi enter
9 unani mi t er
Io bestialiter
II interpolator
12 transgreditur
13 obl i vi s c ebatur
mot i busi b i t a m o r of ondeugend:
dotibus ibit amor.
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Oplossingen van Mr. J. Adriaanse, Oostkapelle ; Mr. J. Nuhout
van Veen, Scheveningen ; Mr. A. D. van Regteren Altena, Utrecht en
H. G. Schuitema, Leeuwarden. Mr. J. Nuhout van Veen heeft den
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Een merkwaardige Grieksche tragedie
Een Grieksche tragedie, welke de meeste lezers van Hermeneus
wel niet bekend zal zijn, is „het bijbelsche drama", dat tot auteur
een zekere Ezechiel en tot titel nept gccr_ong heeft. Belangrijke
fragmenten eruit heeft Alexander Polyhistor in zijn boek 7repL
lovacuacov overgenomen, en weer uit dit werk citeerende brengen
Eusebius en Clemens Alexandrinus ze ons.
Over de dateering van het stuk kunnen wij niet veel meer zeggen
dan dat het geschreven moet zijn voor Alexander Polyhistor
(le eeuw v. Chr.) en na Ptolemaeus Philadelphus (3e eeuw v. Chr.).
Want volgens een van de weinige geloofwaardige mededeelingen
van de Aristeasbrief valt het ontstaan der Septuaginta onder de
regeering van deze koning en uit het werk van onze auteur blijkt,
dat hij de Grieksche vertaling van het Oude Testament heel vaak
tot voorbeeld genomen heeft. Het is niet mogelijk een nadere
dateering to geven zonder dat men zich op gevaarlijk hypothetisch
terrein waagt.
De gang van zaken, voor zoover hij ons uit de fragmenten bekend
is, is de volgende :
In een proloog, die hij houdt, nadat hij in verband met de moord
op een Egyptenaar (Exod. 2, 12) naar Midjan gevlucht is, vertelt
Mozes van de onderdrukking der Joden door de Pharao, zijn eigen
geboorte en wonderbaarlijke redding door de Egyptische koningsdochter. Hierna spreekt hij over zijn koninklijke opvoeding, en
deelt dan mee hoe hij de weg naar zijn yolk weer gevonden heeft,
nadat hij een Egyptenaar doodgeslagen had. Hij ziet vervolgens
de dochters van Raguel (Exod. 2, 16 sqq.), waarop Sepphora hem
omtrent de omgeving inlichtingen verstrekt. In het excerpt lezen
wij dan, dat Ezechiel hierop het drenken van de kudde door Mozes
en zijn huwelijk met Sepphora behandelde. In het volgende fragment vertelt Mozes zijn schoonvader een Broom, welke Raguel
interpreteert. Hiervan vinden wij niets in het 0. T. Dan volgt
de geschiedenis van het brandende doornbosch met de verschijning
van God. Mozes krijgt zijn opdrachten, welke hij met behulp
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van wonderteekenen moet volvoeren. Hierbij sluiten voorschriften
over de uittocht en het Paaschoffer zich aan. Een Egyptische
bode (krijgsgevangene?) vertelt in een volgende scene de wonderbaarlijke doortocht der Joden door de Roode Zee en de ondergang
van het Egyptische leger. In het laatste fragment bericht een verkenner de ontdekking van de 12 bronnen en 70 palmboomen bij
Elim (Exod. 15, 27), waar hij, zooals hij bericht, ook een merkwaardige, buitengewoon groote vogel zag, die met de befaamde
Phoenix te identificeeren is, doch waarvan de vermelding in dit
verband nogal raadselachtig is. Ook hiervan vinden wij in de Heilige
Schrift niets.
Zooals men ziet, is de dispositie van het drama zeer eenvoudig
en de handeling speelt zich waarschijnlijk, zooals Prof. K. Kuiper
in zijn artikel: de Ezechiele poeta Iudaeo (Mnem. bd. 28, pag.
237-280) aantoont, op een en dezelfde plaats af.
Het geheel sluit zich nauw bij het bijbelsch verhaal en zelfs bij
de bijbelsche text aan, terwijl bij nadere bestudeering ook blijkt,
dat de schrijver zoowel van het Hebreeuwsche origineel als van de
Grieksche vertaling gebruik heeft gemaakt. Tevens verraadt
Ezechiel een groote belezenheid in de Grieksche tragedie ; Euripides
schijnt zijn lievelingsauteur geweest te zijn.
Uit de aard van de zaak is het Grieksch niet overal even zuiver ;
men ziet ook al heel spoedig, dat hier iemand aan het woord is,
wiens moedertaal het Grieksch niet is, maar toch valt ook weer
op, dat de taal in het bijzonder ten opzichte van Hebraismen veel
zuiverder is dan het patois der Septuaginta.
De stijl van het stuk, dat, voor zoover wij kunnen nagaan,
geheel uit jambische trimeters bestaat, is over het algemeen zeer
prozaisch en naief-populair, een enkele maal zelfs op het banale af,
wat echter soms een merkwaardige bekoring aan het stuk geeft.
Een lastig probleem, dat al veel strijd heeft ontketend, doet zich
hier nog voor, n.l. de vraag, of deze „tragedie" — beter kan men
het werk een bijbelsch drama noemen, en niet geheel ten onrechte
vergelijkt Schiirer het met de passie-spelen, al behoeft men het
niet met de consequenties, welke hij uit deze parallel trekt, eens te
zijn — een „leesstuk" of „speelstuk" is.
Alvorens deze kwestie in het kort te bespreken, zullen wij eerst
ter illustratie een paar van de meest saillante en karakteristieke
passages laten volgen.
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Het begin luidt als volgt : (de text is in hoofdzaak die van Prof.
Kuiper in bovengenoemd artikel) :
'Acp' o6 3' laxcop riv AtTccov Xavavatav
xa-c-7 ■ 0' izcov Ai-yummy ETCTaxGCT 3exa
cPuzac auv au-cc), xduceyevvi)(Tev rcoXyv
Amoy xaxwc 7cpa6crov-ra xac Te0Xtti4Levov,
i6OCZPG Tovrcov -ccov zpovm xaxow,te0a
xaxcov ixrc' Ocv3pcov )(at 3ova6Tetaq zepoc.

Van 't oogenblik, dat Jacob Kanaan verliet
En in Egypte kwam, vergezeld van al zijn kroost, —
Een zielental van zeventig —, en daar deed ontstaan
Een yolk, dat vrees'lijk lijdt en hevig is gekweld,
Tot op de dag van nu, zijn wij steeds onderdrukt
Door booze mannen en een tyrannieke hand.
Bij vergelijking met de eerste verzen van Exodus valt de bijna
slaafsche navolging direct in het oog.
Merkwaardig is ook de weergave van de episode bij het brandende
doornbosch, waaruit wij hier een aantal regels zullen laten volgen:

p crcou To3e
Tepacntov TG zat PpOTOLc OCTCLGTGOC ;
OCCpCi) Pa-roc [ley xateTat TroAX( 1) rupr,
airroo 3e zXcopov TM 1.2,SVE3 TO p A OC CT T CC V 0 V .
Tf. 311 ; rcpo6eX0wv 4o .to Tepac To3e
ileytcprov • oi.) yap TCVSTGV avOpoyrco4 pepet.
'Ea, TG for cryitletov ix

Mozes : Wat zie ik hier, o schrik, verschijnen aan die struik,
Jets wonderlijks, voor menschen ongeloofelijk?
In lichte laaie staat daar plotseling de struik,
Maar elk blad, dat eraan zit, blijft toch groen van kleur.
Wat is dat? — Van nabij zal ik eens gaan bezien
Dit wonder, want gelooven kan een mensch het niet.
Waarop God antwoordt:

6 cpeptO•re, li.-1 npocreyytcrnq
Mcoal, Tcptv -7r, TO)10 crcov Tco3cov Xucrat 3eatv •
aTLcc YmP 11 r) i (p' Ilq iPecrT7IxacC neXEL,
6 3' ix p ovc o u Got Oetoc ixAccp,net Xoyoc.
'EnLaxec

Blijf staan, o brave Mozes, kom niet naderbij,
Voordat gij uwe voeten van 't schoeisel hebt ontdaan.
Want heilig is de grond, waarop gij u bevindt,
En uit dit doornbosch straalt 't goddelijk woord u toe.
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Heel curieus, om de kinderlijke naiveteit, welke er uit spreekt,
is ook de dialoog, die zich even later ontspint, wanneer God Mozes
instrueert met betrekking tot de wonderteekenen, welke hij moet
vertoonen om zijn zending geloofwaardig to makers; de stok zal
een slang worden en omgekeerd:
0. T. 3' iv zepocv a ocv TOUT' izecc ; As
Tazoc.
M. `Pai38ov TETpCCTCOaCJV xac ppoTcov xoAacrrpcay.
0. `P4ov 7cpoc o6aac, ma ecnozcoprov Tazoc,
apocxcov yap icsTac cpopepoq 6o-re Oaut/aaac.
M. 'Boo pepkrycac • — 8ecr7coO' t Xswg yevou •
() cpoPepoc, 4.4 rceXcopoc • olx-recpov ay tide •
rceppcx' E3()v, 1.1eX7] 8e aco[LaToc Tpetlec.
0. M-Bev cpopi•c, zscpa 8' ixTecvac Xape
o6pav, 7taXcv 8s- (5438oc iace0' 6a7tep liv.
G. Wat hebt gij daar in uwe hand? Zeg mij het snel.
M. Een stok, tot tuchtiging van viervoeter en mensch.
G. Werp hem ter aarde en verwijder u dan snel,
Want 'n vreeselijke slang, o wonder, wordt die stok.
M. Zie daar, ik werp hem neer. — Wees mij genadig, Heer!
Hoe verschrik'lijk, hoe monsterlijk, heb medelijden toch!
Ik ril al bij 't gezicht, mijn heele lichaam beef t.
G. Wees niet bevreesd, strek uit uw hand en grijp
Zijn staart ; een stok zal hij weer zijn, zooals van ouds.
Tot slot laten wij hier volgen de passage, waarin, naar het procede
van de klassieke tragedie, een Egyptische bode, waarschijnlijk een
krijgsgevangene, de ondergang van het Egyptische leger in de
Roode Zee schildert.
De Egyptenaren hebben zich gelegerd tegenover de Joden, en
willen vroeg in de morgen de strijd aanbinden.
TGTCCV 1-1Xcoc auatIcac npocrv,
ineazotLev, OeXowrzc OpOpcov ti.amv,
7renocOo'rec Xaocac xac cppcx-rocc 67cAocc.
&TCCLTGC Oeco)v cipzeTac TepocaTccov
Oautmae BecrOac xac TL gaccpv-ic t/eyac
aTuXoc veyo.)87)c icrraN npo lillepac 1
rcapet4301c liticov -re xac `Eppacwv t/eaoc.
xac inecO' O xecvcov 41yep,wv Mcocrric Aapcov

'Ayy. 'Env. Bs

1 De handschriften geven bier rcpo Ty)c vzyccc, wat geen zin heeft en waarschijnlijk door homoioteleuton ontstaan is. Door een kleine verandering krijgt
men Tcpo ttlepocc, hetgeen ook goed in de context past.
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(Ac138ov, Ty) 37) rcptv Alyurvry moot
cmtleta xat Tepacrre ietrylaa-co,
iTucV 'EpuOpac vcwra xat iaztcrev p.ecrov
pcceo c OaAaacric • of 3e crut/Travrec GOevet
d.)pouo-av eoxetc CcXy‘upaq 3t' Oc-rparcou •
iYiq 4q011£600C 61AITOW.14
IN/etc 3' &Tc' OCT
xaT' lxvoc aincov, vox-roc • ei.aexopo-atlev
poilapollouv-rec, Ocpp..a-row 8' clyvo) Tpozot
oi)x icrrpepovro, 3eat/tot 3' c`og IlptLoaay.
alt' o6pavou 3e cpeyyoc, eoc Tcypoc, tleya
c'ocp071 TL IIIILV • 4.4 [Lev ei.xa.stv nap.ilv
odkrotc Ocpcoyoq 6 Osoc. 4.)g 8' • 1 87, nepav
ICTIXN OaAaao--%, xvi..taT' ippotp8st t/eya
auveyr4 lgi,cov, xat Ttg iiAaXa' i.8)v •
„cpeuywilev oExot 7rpocrOev OcPtarov zepoc •
olc p.ev yap ci.-c.' ey wyo q , lip..tv 8' Ot0Atotc
62,e0pov ip8et." — xat avvexAucrO'i nopoc
ipoOpac OaXaccrylq, xat crrpaTov 8t6)Xecrev.
:

Bode. Toen Helios de Titan zich neigde ten ondergang,

Beeindigden w' onze marsch, tot strijd in de morgen gereed,
Vertrouwend op onze mannen en d' angst door de wapens
verwekt.
Maar toen begonnen de goddelijke wonderen,
'n Verbazingwekkend schouwspel, en plotseling ontstond
Een groote wolkzuil voor 't aanbreken van de dag,
Zich verheffend tusschen 't kamp der Joden en dat van ons.
En daarop nam toen Mozes, de leider van dit yolk,
De staf van God, waarmee hij Egypte reeds tevoor
Veel onheilv one wonderteek'nen had gebracht.
Hij sloeg de Roode Zee en kliefde middendoor
De diepe watervloed, waarop het heele yolk
Zich ijlings voortbewoog langs 't zilte pad der zee;
Maar onze mannen ijlden dezelfde weg hen na
Hen volgend op hun schreden — 's nachts ; wij stormden aan
In voile vaart, toen de wielen van de wagens plots
Niet wilden draaien, als gebonden bleven staan.
Van d' hemel werd een licht als 'n groote zuil van vuur
Door ons gezien ; zooals men toen vermoeden kon
Bracht God hun bijstand. Toen zij reeds de overzij
Der zee hadden bereikt, verhief zich dreigend 'n golf,
In onze nabijheid, en men schreeuwde bij 't gezicht:
„Vlucht weg naar huis voor d' hand van d'allerhoogste God;
Want de vijand biedt Hij hulp, maar ons ongelukkig yolk
Brengt Hij de ondergang." En 't pad door de Roode Zee
Werd weggespoeld en voerd' ons leger in 't verderf.
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En nu komen wij tot de reeds boven aangeroerde kwestie, n.1. of
rcepf. iccy(i)r)c een „leesstuk" of een „speelstuk" is. Wij zullen niet
alle argumenten voor het een en tegen het ander opsommen ; men
is ook nog steeds niet tot een bepaald resultaat gekomen. Eigenlijk doet het er ook weinig toe, omdat, zooals wij uit de ons bewaard
gebleven fragmenten wel kunnen zien, deze tragedie, gesteld dat zij
als speelstuk bedoeld was, toch weinig kans had een „repertoirestuk" te worden, en dientengevolge in het gunstigst geval tot een
lezerskring beperkt zal zijn geweest.
Maar nauw verband houdt hiermee een andere kwestie, die van
meer belang is voor de beoordeeling van de aard van dit drama :
welke motieven hebben bij Ezechiel tot vervaardiging ervan voorgezeten ? Toch niet, zooals Schiirer en anderen meenen, om de
Joden van het bezoeken der Grieksche theaters te weerhouden ;
want dat zijn werk de concurrentie der Grieksche tragici niet kon
weerstaan, zal Ezechiel zelf ook wel begrepen hebben. Om dezelfde
reden kan het ook zijn bedoeling niet geweest zijn om op deze wijze
de bijbelsche geschiedenis bij niet-Joden te introduceeren, voor
welk doel er reeds in deze tijd meer op historische leest geschoeide
werken bestonden (Demetrius, Eupolemus). Ook de Septuaginta
beoogde dit voor een groot deel (cf. Josephus A. J. 1, § 10-12),
zoodat daarom ook het laatste motief niet gegolden kan hebben.
Wanneer wij stijl en opbouw nader bezien, dan valt ons onmiddellijk op het naleve, kinderlijke element erin. Dit moet ons op een
spoor brengen.
Bij de Joden van die tijd heerschte een sterke zucht tot Helleniseering, die zich vooral hierin geuit zal hebben, dat ouders hun
kinderen een zoo zuiver mogelijk Grieksche opvoeding wilden laten
geven, zonder echter daarmee alle tradities over boord te werpen.
En wat was nu voor de kinderen een geschiktere inleiding tot het
bestudeeren van de Grieksche taal en poezie, dan een Grieksche
„schoolbewerking" van het hun zoo vertrouwde oud-testamentisch
verhaal a la (mutatis mutandis) de Latijnsche Homerusbewerking
van Livius Andronicus? Een didactisch element steekt m.i. ook
in de omstandigheid, dat de wetten betreffende Paaschfeest en
-offer tot twee maal toe in details ter sprake gebracht worden.
Uit de aard van de zaak kunnen wij ons evenwel van een en ander
geen voorstelling maken, zoolang wij onze beoordeeling slechcs op
fragmenten moeten baseeren, die weliswaar, wat de artistieke
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waarde aangaat, ons het verloren zijn van de rest niet doen betreuren, maar toch een waardevolle bijdrage voor onze kennis van
de Joodsch-Hellenistische cultuur beteekenen. Uit dien hoofde
zouden wij dan ook deze geheele „tragedie" gaarne tot onze beschikking hebben gehad.
Rotterdam.
E. STEIN.

Een koopakte uit het jaar 166 na Chr.
De vragen t. a. der, alien beoefenaren van het Romeinsche recht
en de papyrologie zoo goed bekende, koopakte P. Brit. Mus. 229 in
het vorige nummer p. 6/7 door den heer Lampen gesteld, vindt men,
deels althans, beantwoord door P. M. Meijer, juristische Papyri, p.
126, waar ook verdere literatuur wordt aangehaald. De vertaling
van capitulario portitorio door „en voor de havenuitvoerbelasting"
schijnt volkomen bevredigend, terwijl men optio vermoedelijk met
„fourier" vrij juist weergeeft ; men zie althans in dezen zin Heumann-Seckel Handlexicon s. v. Olio, waar men de rechtsbronnen
in welke 't woord voorkomt genoemd vindt. Twee opmerkingen
mogen den jurist nog geoorloofd zijn n. a. van de vertaling van de
vriendenhand, door den heer Lampen gepubliceerd. Vooreerst :
ex edicto beteekent niet „volgens attest", maar „overeenkomstig
het edict der curulische aedilen betreffende de gebreken van verkochte slaven." En voorts : evicerit wordt in onze rechtstaal weergegeven met de letterlijke vertaling „uitgewonnen", d. w. z. het
winnen van een proces waarin iemand krachtens een recht op den
slaaf dezen geheel of gedeeltelijk opeischt.
Leiden.

J. C. VAN OVEN.

Byzantijnse Baden
II.
Duidelijker nog spreekt het sakrale karakter der plechtigheid
wanneer de Keizer en zijn zonen het Bad in de wijk Blachernae
bezoeken. 1 Vroeg in de morgen komt de gehele Senaat, in staatsie1

Zie De Caerimoniis enz. blz. 551-563.
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mantels (Ta crxocpocu.c'eyyta ) gehuld, bijeen ter plaatse waar Hunne
Keizerlijke Hoogheden (ot 3scrn6Tat) het jacht (6 3p6p.cov ) verlaten
dat hen naar de Blachernae 1 heeft gevoerd. Zij en hun gevolg zijn
alien in gala. Plechtig worden zij ontvangen, en tussen een haag
van de aanzienlijkste staat- en hofdienaars begeven zij zich naar de
kerk van de H. Maagd, met diepe buiging of voetval (41 npoaxovysc.c)
begroet waar zij voorbijgaan. In de voorhof (6 vdcp071) ontvangt
hen de bewaker van het gewijde vaatwerk (6 axevocp6A4) en de
clerus, die als escorte optreedt. De Keizerl. Hoogh. slaan de met
goud gezoomde tabberts om, steken kaarsen aan en schrijden op
het verhoogde middenpad Uri ao?loc, Lat. solea, voetzool, sandaal)
naar de altaarruimte (TO Ovaccc6T4Lov ); daar steken zij andermaal kaarsen aan, spreken hun gebeden uit en kussen het altaarkleed, nadat de Keizer het wierookvat heeft gezwaaid en met een
waaier van pauweveren de omgeving van het altaar heeft afgewist.
De tabberts zijn nu afgelegd. Fangs nauwkeurig aangegeven
wegen verlaat men dit deel der kerk om over te gaan tot Het Bezoek
(., 1 inicrxec)cc), dat is de verering van relikwieen door voetval en
het aansteken van kaarsen. Dat laatste geschiedt nog meermalen
op de verdere tocht, die rijk is aan verschillende recepties van hoogwaardigheidsbekleders. Eindelijk is dan de badinrichting bereikt.
Ook Kier buigen H. Keiz. Hoogh. voor verschillende ikonen ; zij
vereren er een in 't marmer aanwezig afdruksel van de hand der
H. Maagd ; de Keizer plaatst met eigen hand reukwerk in de wierookvaten (7« xcurvcaT4iptcc). Dan treedt men het badvertrek binnen.
Hier is het badwater gezegend en spreekt de Opperbadmeester
(6 TcpwTeti.pocTdcp tog, van 4.paT41, kuip) een gebed uit ; aan ieder der
talrijke badknechten geeft de Keizer een gouden muntstuk. Men
heeft zorg te dragen — zo wordt uitdrukkelijk vermeld — dat aan
deze dienaars te voren gewezen is hoe zij de hand moeten ophouden
om de keizerlijke gift te ontvangen. Ten slotte komt het Baden,
nadat (volgens een aannemelijke conjectuur van Reiske) het badpersoneel 't vertrek heeft verlaten. Driemaal dompelt men onder
in het vermoedelijk grote bassin. Dan herhaalt zich het ceremonieel,
1 Deze wijk, oorspronkelijk een voorstad van Konstantinopel en eerst in
627 binnen de muren der stad getrokken, lag in het Noordelijk gedeelte van
de Gouden Hoorn. Er beyond zich reeds voor 627 een hooggeeerde Kerk
van de H. Maagd. Ruim een eeuw na Konstantijn VII bewoonden de Keizers
er een groots paleis. Zie A. van Millingen, o. 1. Index (op Palace).
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waarover ik verder zal zwijgen : ongeveer op dezelfde wijze onderneemt men, na 't afleggen van de met goud doorweven badkledij,
de terugtocht ew keert weer tot de landingsplaats van de Blachernae. De Keiz. Hoogh. zijn dan vrij om of de gereedstaande paarden
te bestijgen of op het jacht zich naar hun paleis te begeven. Deze
keus is de enige vrijheid die het protokol aan de Vorst met onbeperkte macht toestaat.
Het is duidelijk dat het bad hier een godsdienstige handeling
wordt : niet lichamelijk genot of welzijn, maar geestelijke reiniging
is het doel. Als zoodanig herinnert het ons aan het wassen van
Godenbeelden in de Oudheid en dan vooral aan de eredienst der
Grieken. 1 Te Athene werd in de maand Mei bij het vieren der
11Xuvl-4)pta de tempel en de peplos van Athene gereinigd en haar
beeld te Phaleron gebaad. In een Beek van Boeotie wies men het
beeld der Tritogeneia, te Sicyon dat van Aphrodite ; ook van Adonis' beeld wordt het baden vermeld. Maar het meest bekend en
in biezonderheden beschreven is het baden van Athena's beeld te
Argos, door Callimachus (derde eeuw v. Kr.) in zijn vijfde hymne
bezongen. 2 Hoe zeer de eerste 56 regels van dat gedicht aan de
Byzantijnse gebruiken doen denken kan blijken uit een zeer beknopt uittreksel.
„Komt te voorschijn, gij alien badverzorgsters van Pallas!
Zo even hoorde ik het briesen der gewijde paarden, ik hoorde dat
de Godin genaakt ! Haast U, haast U, blondgelokte dochters van
Pelasgus . . . . Komt, meisjes van Achaia . . . ., maar brengt haar
geen reukwerk, geen albast, geen spiegel ! Nooit, ook niet bij 't oordeel van Paris, gebruikte zij die, gelijk Aphrodite deed, zich spiegelend en telkens een haarlok veranderend. Athena begeert geen
samengesteld zalfsel, maar 't voortbrengsel van haar eigen boom;
biedt haar dan aan de mannelijke olijfolie waarmee Castor en
Herakles zich zalfden, en geeft haar een gouden kam, opdat zij
1 Over deze plechtige reiniging kan men raadplegen L. Preller Griechische
Mythologiel (1872) I, blz. 171 vlg., 0. Gruppe, Griech. Mythol. and Religionsgesch. I (1906), blz. 40, II, blz. 82o vlg. De laatste ziet in het gebruik oor-

spronkelijk een magische poging om regen te verkrijgen („Regenzauber"),
later is volgens hem de bedoeling „Reiniging and Schmiickung." — In de
18e eeuw heeft men rationalistisch 't gebruik verklaard door te herinneren
aan verontreiniging door vogels aan godenbeelden toegebracht!
2 Callimachi Hymni et Epigrammata, ed. U. de Wilamowitz-Moellendorff,
Berlijn, 1897, blz. 45 vlg.
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haar glanzende, gebalsemde haren ordene ! . . . Komt uit, Athena,
goudgehelmde stedenvernietigster, die U verheugt in het gebots
van schilden en paardehoeven . . . Waterdraagsters, put heden
geen water uit de Inachus, heden drinkt Argos bronwater" .. .
Het ceremonieel van het Byzantijnse Keizerbad, zoveel uitvoeriger en geheel in overeenstemming gebracht met het geloof
der Kristelijke Kerk, vindt men in beginsel terug bij Callimachus :
de plechtige nadering van de Godin op haar wagen, haar erestoet
gevormd door de Aws-pozOot, blijkbaar aanzienlijke meisjes en wel
te onderscheiden van de 68popOpot die op deze dag geen water
mogen putten uit de rivier door de Godin geheiligd, voorts de zorg
en de eer die de badverzorgsters moeten wijden aan de badbenodigdheden, herinnerend aan het eregeleide der Byzantijnse Xolyt-ptxdc.
En terwijl het baden geschiedt, doet ons Callimachus een godsdienstig verhaal (v.v. 57-136), dat, Athene verheerlijkend, waarschuwt voor een, schoon onbedoeld, ontwijden van de goddelijke
macht door menselijke ogen : de geschiedenis van Tiresias.
Het sakrale karakter van zulke baden blijkt nog uit een getuigenis van veel jonger datum dan de mededeling van Konstantijn VII.
In zijn, op herhaald bezoek en nauwkeurige kennis berustend boek,
The Monks of Athos (Londen, 1936, blz. 270), verhaalt ons de heer
R. M. Dawkins : „In 1648 werd een ikoon van de H. Maagd (een
kopie van de als Portaitissa, d. i. de H. beschermster van de Ingang,
in het klooster Iviron vereerde H. Maagd) tot bijstand naar Moskou
gezonden toen aldaar de Tsaar ernstig ziek was. Vooraf was met
grote plechtigheid, gedurende een nachtdienst, de ikoon gebaad
in water door aanraking met relikwieen van Heiligen gewijd." 1
Van veel geringer betekenis is, naar ik meen, hetgeen de Latijnse
letterkunde of volksoverlevering naast de Griekse traditie kan
stellen. Op de zesde dag der Megalensia, de feesten ter ere van de
Magna Mater, een uit Azie ingevoerde Godin, werd haar beeld in
de Almo, een zijriviertje van de Tiber, gebaad. De beschrijving die
Ovidius (Fasti, IV 340 vlg.) daarvan geeft, maakt geheel de indruk
1 De naam van de hoge Engelse onderscheiding „the Order of Bath" zou,
volgens een veel verspreid verhaal, ook te darken zijn aan een sakrale handeling, het reinigende bad dat oudtijds (veertiende eeuw) aan de uitreiking vooraf moest gaan. De laatste, 14e, uitgave van de Encyclopedia
Brittanica, noemt als stichtingsjaar 1725 (niet 1399) en hecht geen waarde
aan het verhaal.
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een op zich zelf staande gebeurtenis te herdenken. Een plechtigheid
van algemener karakter is het Baden van een Venusbeeld door
vrouwen, waaronder ook die dienaressen der Godin aan wie het niet
was vergund de stola, de kleding van eerzame vrouwen, te dragen.
Ook hierover licht Ovidius ons in (Fasti, IV 133-178) ; zijn beschrijving doet aan Callimachus denken ; wellicht is ook hier een Griekse
ritus overgenomen.
De voornaamste factoren die de synthese vormen waarop de
benaming Byzantinisme past zijn : a. het Romeinse Imperialisme,
dat naar buiten geen grenzen kent en steunt op alles regelende
tucht ; b. het Oosters Kristendom dat aan dit Imperialisme zijn taal
en zijn godsdienst wist op te leggen, al vermag de Keizer in ernstige
gevallen het verzet der Kerk tegen zijn bemoeienis te breken ;
c. de klassiek Griekse denkwijze. Bij de beschouwing van elk onderdeel der Byzantijnse beschaving, dus ook in het hier voorafgaande, kan men deze drie machten onderkennen.
Wat is er van dit alles gebleven? Het Imperialisme met zijn pracht
en praal verdween, al was het zo krachtig dat het ook na de val van
Konstantinopel ( 1 453) , onder geheel andere heersers, in leven bleef
en eerst bezweek voor het in de 18e en begin 19e eeuw opgekomen
nationalisme der Grieken. 1 De Kerk, die tot stand had gebracht
wat in de Oudheid nimmer was gelukt : de eenheid der Grieken,
bleef, omdat zij een werd met de liefde voor het Griekse vaderland.
Maar het minst gewijzigd is de derde factor, de oudste. Noch de
volksoverlevering en het volksgeloof, noch de taal heeft vreemde
invloed ondergaan van ernstige betekenis : men heeft alleen rekening te houden met het vocabularium en, bij 't volksgeloof, met
invoer van enkele Westerse begrippen. Wel ontstonden nieuwe
taalvormen, doch in een richting die zich reeds in 't Grieks van
voor onze jaartelling laat aanwijzen.

W assenaar..

D. C. HESSELING.

1 Men vergelijke N. Iorga, Histoire de la Vie byzantine I, blz. 34-99
(Bucarest, 1934).
2 Dit is aangetoond door N. Iorga in zijn Byzance apses Byzance, continuation de 1' „Histoire de la vie byzantine", (Bucarest, 1935).
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Studieconferentie „Klassieke Oudheid"
De „herhaling met variaties" — een woord van Dr. A. Rutgers van der

Loeff in „Hermeneus" na de „volkomen geslaagde poging" van de eerste
conferentie — is te Amersfoort in de internationale School voor Wijsbegeerte
gegeven en ook zij heeft een sterk applaus bij de deelnemers geoogst en verdiend. Ook nu voelden zij de ernstige voorbereiding bij alle sprekers en
leiders, (niet het minst onder de vrijmoedige, levendige discussies!), ook nu
heerschte in en om het huis een hartelijke, broederlijke atmosfeer tusschen
landgenooten en buitenlanders, ouderen en jongeren, professoren, leeraren
en studenten, waar de charme van het weerzien vaak niet weinig toe bijdroeg. En ook nu werd de conferentie begunstigd door kostelijk zomerweer
en afgewisseld met een belangwekkende excursie (het bezichtigen van moderne architectuur in Hilversum onder de gewaardeerde leiding van architect
Dudok) en een „gezellige avond", die ons naast zeer goede muziek en voordracht de ontspannende spot bracht, spot, door zulk een goed begrip van
de geboden ernst geinspireerd, dat zij slechts het voor- en dankwoord tot
de sprekers behoefde, om den volledigen inhoud van de toch zeer gedegen
betoogen „treffend" te karakteriseeren. Ook die avond was een geslaagde
„herhaling met variaties".
Woensdagmiddag 26 Augustus om 4 uur dan opende Prof. Dr. F. Muller
Jzn. uit Leiden de tweede conferentie. Hij poogde in een, met citaten rijk
gemonteerde, inleiding, door hem betiteld als „De ,Agon' in het Grieksche
leven", aan te toonen, dat er een innerlijke eenheid bestond tusschen de
twee gebieden, het aesthetische en het historische, welke op de conferentie
zouden worden betreden. „In de geestelijke spanning, kenmerk van het
agonale, zooals men dit bij de Grieken door de Olympische idee verwezenlijkt vindt en uitgebeeld ziet in de voorstellingswereld van Pindarus, is eerst
een overbrugging van het historische, dat telkens geestelijke vereenzaming
dreigt te veroorzaken, naar het aesthetische, dat een geestelijke gemeenschap
voorspiegelt, steeds weer zich oplossend door de onderzoekingen der analytische wetenschap, mogelijk en inderdaad gerealiseerd." .....Dc nobele
eerzucht van het agonale schlep in Griekenland een maximum van hetgeen
de Grieken onder „arete" verstonden : deugdelijkheid, creatieve kracht, ook
in het domein van den geest."
Prof. Dr. A. W. Bijvanck uit Leiden gaf ons in zijn rede over „De nieuwe
opvatting van de taak der Archaeologie" een indruk van de wijzigingen in
methoden en doelstelling, welke de beoefening der archaeologie sinds haar
begin heeft ondergaan en van de verschillende opvattingen, welke daaromtrent nu nog onder zijn vakgenooten heerschen. Hij verklaarde verder
al motiveerend onomwonden, dat zijn vakken tegenwoordig de leidende
wetenschappen waren voor het begrijpen van de Klassieke Oudheid : zij
immers, zoo betoogde spreker, konden ons alleen de achtergrond laten zien,
waartegen — of zoo men wil, het tooneel, waarop het antieke leven en de
kunsten zich afspeelden of vertoonden.
Naar aanleiding van vragen uit het publiek over een uiting van den spreker, liet ons Prof. Bijvanck onder het beschouwen van projecties op het witte
doek, zien, hoe de autonomie van het Grieksche kunstwerk zich manifesteerde
in de steden-aanleg, de ligging van een tempel, groepeeringen op vazen
geteekend, sculpturen aan het Parthenon e. a. Spreker's voornaamste
stelling, de aggressieve verklaring omtrent de leidende positie der archaeologie, lokte andersoortige vertegenwoordigers der klassieke „letteren" bij het
debat prompt uit hun tent.
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Prof. Dr. Karl Reinhardt uit Frankfurt sprak over „Heraklit". Op uiterst
suggestieve — door expressief gebaar en blik meesterlijk geaccentueerde —
wijze deed hij ons na een historisch overzicht over de interpretaties van
Heraklitus tot Nietzsche's tijd toe, voelen en zien, hoe wij de taal van dezen
philosoof moeten benaderen. Al week de spreker van zijn (voor gevoelige
zielen misschien aantrekkelijker) onderwerp of (Heraklit, der Philosoph des
Tragischen), m. i. had de voordracht van Prof. Reinhardt groote beteekenis,
in zooverre hij ons, door zijn spreken over het raadsel bij de Grieken in
profanen en sacralen zin, over de griphos en over het orakel, dwong, met hem
te zoeken naar het dieper-raadselachtige van Heraklitus' woorden : hij
bracht ons, al sprekende, onder toepassing van de streng-philologische methode, op een hooger plan van interpretatie, waar ons de studie van Heraklitus misschien weer voor nieuwe raadsels stelde, maar dan toch met het
gevoel, verdiept te zijn en verrijkt over den aard van de problemen, welke
de „duistere" Heraklitus ons nog steeds stelt. De geestelijke instelling van
dezen philosoof, zijn „z456 en toch niet ze5," „zijn ja en toch niet ja" werd
ons weer dan ooit in Prof. Reinhardt's fascineerende voordracht duidelijk.
Prof. Dr. B. Snell uit Hamburg, voor de tweede maal te Amersfoort als
welkom spreker begroet, liet ons in zijn voordracht over „Aristophanes and
die Aesthetik" zien, hoe Aristophanes' oordeel over poezie van invloed was
gebleven bij Plato, Callimachus, Schlegel en Nietzsche; de beide laatsten
formuleerden zelfs naar aanleiding van de woorden uit de „Rance" een
theorie over demoraliseerende poezie. De critiek van Aristophanes op Euripides is in zooverre juist geweest, dat de groote tragedie door de philosophie,
de bespiegeling te gronde is gericht ; aan de andere zij de echter had zij haar
ontstaan juist aan de bespiegeling te danken. Aeschylus immers veranderde
de Homerische en andere mythen in dien zin, dat de menschen in zijn tragedies zich gaan bezinnen over zichzelf en hun eigen persoonlijke beslissingen :
het verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen daden ontwaakt in zijn figuren.
De vermenschelijking der mythen was bij Aeschylus begonnen en zette zich
door. Euripides gebruikt de mythen bijna steeds met moraliseerende bedoelingen. Bij hem komen de moreele gevoelens vooral naar voren : het
slechte geweten, de strijd der plichten, de tweespalt, ook de moreele offergezindheid (Iphigeneia). Het labiel-worden van de menschen bij Euripides
beinvloedde de Attische philosophie : het rationeele in diepen zin wordt
door den mensch als steun gezocht (Socrates).
Dr. K. Kuypers uit Bussum leverde in zijn voordracht „Over de Aesthetica
van Aristoteles" een scherpzinnige analyse van Aristoteles' „Poetica". Hij
wees er op, dat de Oudheid ons niet alleen veelsoortige vormen van kunst had
geschonken, maar ook een kunsttheorie. En al mocht deze misschien in
haar concrete vorm verouderd schijnen, dit veranderde niets aan het belangrijke feit, dat de Grieken ook op het gebied van de schoonheid gepoogd hadden, de verschijnselen te ordenen, te analyseeren en ze tot een eenheid te
verbinden ; zij waren niet tevreden geweest met een appreciatie op de
wijze des gevoels, zij ook hebben getracht, een logische opbouw van het
waargenomen „schoone" of de „schoone dingen" te construeeren. Dr.
Kuypers liet dit algemeen-belangrijke zien, naar aanleiding van en gestaafd
door een uitvoerige bespreking van Aristoteles' tractaat over de kunst, waarbij spreker in het bijzonder en uitvoerig stilstond o.a. bij de beteekenis van
begrippen als poiein, mimesis, manthanein, phantasia, prepon in hun ontwikkeling en een uiteenzetting gaf van het principieele verschil tusschen
Aristoteles' methode en moderne.
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Prof. Dr. Plessner uit Groningen zette ons in zijn voordracht over „Die
Idee der Klassizitat", een titel, waaruit de president van den dag, Prof. Dr.
C. A. Mennicke reeds bij zijn begroeten van den spreker den inhoud van de
ons wachtende rede poogde of te leiden, de voorwaarden uiteen, waaronder
klassiciteit alleen mogelijk is. De industrialisatie van de gemeenschap, zoo
betoogde spreker uitvoerig, heeft de vereischte bodem geheel ondergraven :
de vernietigende krachten, door haar gewekt, zijn te herkennen in de
volgende symptomen : Europa, de traditioneele draagster van de klassieke
gedachte, verliest langzamerhand haar domineerende positie ; zij verliest
het vertrouwen in het bevoorrechte karakter van haar cultuur ; het geloof
verdwijnt aan de waarheid der christelijke openbaring. Deze onzekerheid
van den Europeeschen geest beteekent het einde van het tijdperk der
classicismen, maar schept volgens spreker de mogelijkheid van een nieuwe
instelling ten opzichte van de Oudheid. Als een soort van religieuze categorie
verlaat zij ons, zij komt als een paradeigma terug in dezen zin, dat zij zich
niet herhaalt in haar verschijningen, maar zich „aus seinen Griinden immer
aufs neue bewahrt and bewahrt sein will."
De beteekenis van het optreden van Prof. Dr. H. Bolkestein uit Utrecht
lag naast de zeer rijke inhoud van zijn uiteenzettingen m. i. vooral hierin,
dat hij door zijn behandeling van „De aard en de waardeering van de weldadigheid in de voor-Christelijke Oostersche en Westersche Oudheid" aan
docenten en studenten van andere universiteiten eens onopzettelijk liet
zien, hoe hij voor zich en met zijn leerlingen werkt. Al kende men den aard
van zijn arbeid uit spreker's eigen publicaties en die van zijn leerlingen, nu
gaf zijn voordracht, waarin hij vooral de verschijnselen, door den titel aangeduid, in Egypte, Israel, Griekenland en de Christelijke wereld op beknopte
(de stof is rijk en we mogen waarschijnlijk hopen op een spoedige publicatie?)
systematische wijze van alle zij den beschouwde, ten eerste een directer
indruk en ten tweede aanleiding tot algemeene vragen naar zijn methode.
Het antwoord van Prof. Bolkestein behoefde wel is waar niet lang te zijn
(de werken spreken !), maar veroverde juist door zijn soberheid onze aandacht. Geheel verdiend en op haar plaats was de eenvoudig-geformuleerde
hulde, welke Prof. Bijvanck den inleider bracht, door landgenooten en
buitenlanders te wijzen op de beteekenis van deze Utrechtsche school en de
typische plaats, welke het werk van Prof. Bolkestein en zijn leerlingen op
het terrein der historische wetenschap inneemt. —
Prof. Dr. Paul Vignaux uit Parijs wees als inleiding tot zijn rede over
„L'influence de l'Antiquite sur l'histoire spirituelle du Moyen Age" op de
groote moeilijkheid, welke de overlevering der klassieke texten in de Middeleeuwen heeft geboden ; hij illustreerde met name aan de geschiedenis der
Aristoteles-handschrfften, hoe gewijzigd en beinvloed door vreemde geestesstroomingen vele werken naar West-Europa zijn gekomen; ook de moeilijke
kwestie van onderlinge beinvloeding werd ons levendig uiteengezet. Prof.
Vignaux hield vender een overtuigend pleidooi voor de studie der Scholastiek.
Hij liet ons zien, hoe ook in haar zeer belangrijke philosophische problemen
leefden — zij het in theologische vormen — en werden doordacht (b.v. dat der
natuur), welke als een rechtstreeksche erfenis van de Oudheid moeten worden
beschouwd. Diezelfde vraagstukken beinvloedden of hielden bezig de geesten
voor, tijdens of na de Reformatie, iets wat de spreker ons liet zien in een
betoog over Luther's houding tegenover bepaalde Scholastieke opvattingen
en over de theologie van Scotius. De studie van de strijdpunten binnen
de Scholastiek kan ons een nieuwe zij de toonen van de Renaissance en
inzicht geven in moderne opvattingen. Zij ook levert een nieuw bewijs
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hoe de Oudheid zich door de Middeleeuwen heen ook op dit gebied bewust
continueert tot in het heden : o.a. blijkt, dat er ook in die „donkere eeuwen"
een strijd was om te komen tot het zien van de wereld met de „raison pure
sans revelation".
De conferentie werd na afloop van de discussies over de rede van Prof.
Vignaux gesloten door een samenvattend woord van Prof. Dr. H. J. Pos
uit Amsterdam, die tevens zijn dank uitsprak aan alle sprekers en deelnemers en de mededeeling deed, dat de conferenties met een jaar zullen worden
onderbroken door een bijeenkomst over Hegel, in verband met de Oudheid.
In 1938 hoopt de commissie weer te komen met de oproep voor samenkomsten
in den geest van de voorgaande.
Aan den laatsten maaltijd werden dankwoorden van verschillende zijden
uitgesproken, waarna ieder zijns weegs ging.
D. LOENEN.
Amsterdam.

Puzzel
Wie de woorden gevonden heeft uit de volgende lettergrepen, ziet ook de
spreuk — direct. Welke niet-classicus weet de spreuk te vinden bij den
auteur? Classici weten het natuurlijk — direct.
De lettergrepen zijn:
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-al-al-am-an-as
cae - ce - che - ci - ci - ci - cum de - di - di - di - do - do - do - dri - dri es - ge i - in - li - ly - ma - me - me - me - men - mi - mi - mus - mus
na - nax - nes - ni - no - nus - nus - nus phe - po - rant - ri - ri - rus - si - sta - ta - tes - ti - ti - ti ty - us - us.
I. leeraar van den volgenden, ook vader van een gelijknamigen zoon en
dichter.
2. berucht Romeinsch keizer.
3. vader van Mentor.
4. Grieksch lyrisch dichter.
5. middag.
6. klein stadje aan de Via Appia.
7. kunst, die niet alles vermag te genezen.
8. tooneelstuk van Terentius.
9. parasiet van Nasidienus.
1o. of mare superum.
II. vrijer van Galatea.
12. Schrijver van Origenes, Bisschop van Sevilla.
][3. wereldrijk.
14. geschiedschrijver uit de 4e eeuw na Chr.
15. inheemsche goden, eig. heroen, als Aeneas, Romulus.
16. quidquid - reges, plectuntur Achivi.
I7. zoon van Andromache.
18. stamvader van het Perzische koningsgeslacht.

Oplossingen voor 1 November aan Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstr. 84,
Utrecht.
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Mnemosyne-dag 1936
Gaarna vestigen wij de aandacht op onderstaande aankondiging
van de Mnemosyne-dag 1936, die dit jaar in Groningen gehouden
zal worden:
De jaarlijksche Mnemosyne-dag en de daarmede verbonden
reunie van classici in Nederland zal dit j aar gehouden worden
te Groningen, op Zaterdag-namiddag 24 October a.s., in de Aula
der Universiteit.
Het programma luidt als volgt:
2.30 uur : Openingswoord door Prof. Dr. A. G. Roos.
2.45 uur : Rede van Prof. Dr. H. Wagenvoort over : „De studie
der antieke folklore".
Na afloop der vergadering in de Aula (+ 4 uur) zal thee vvorden
aangeboden in de Senaatskamer. Daarna zal gelegenheid bestaan
tot het bezichtigen van het Biologisch-Archaeologisch Instituut
(Directeur Dr. A. E. van Giffen) of het maken van eene wandeling
door de stad.
Alle classici, en verder alien, die belangstellen in de wetenschap der klassieke oudheid, zullen op de bijeenkomsten in de
Universiteit en in het Biologisch-Archaeologisch Instituut hartelijk
welkom zijn.
Bericht van deelneming aan het adres van Prof. Dr. A. G. Roos,
Waterloolaan 7, Groningen, zal zeer op prijs worden gesteld.
Verder bestaat het voornemen, evenals vorige j aren eene gemeenschappelijke koffietafel en, na afloop der bijeenkomsten, een
eenvoudigen gemeenschappelijken maaltijd te organiseeren.

REDACTIE.

HERMENEVS
9e JAARGANG, AFL. 3 — 15 NOVEMBER 1936

Verkadia Alba
Alba quis in nostra patria Verkadia nescit,
Ordine quae prodire solent volventibus annis?
En nostri foruli complura volumina servant,
Candida, sollemni forma parilique colore :
Aeque delectant ac miscent utile dulci.
Hic liber (e cunctis non est mihi carior ullus!)
Oras ostendit, fluvius quas Isala lambit ;
Ille humiles monstrat colles flaventis arenae,
Custodes positos patriae per litora nostrae;
Exhibet hic plantas quas horti gignere possint ;
Hic boletorum species multas variasque
Fungorumque docet naturam letiferorum.
Sed longum est cunctos fando numerare libellos :
Omnis imaginibus liber est verbisque venustus!
At mihi praecipue sancti sine fine manebunt :
Illos aspiciens vocem vultumque recordor,
Quo cum pignoribus nostris considere amabat
Uxor et effigies digestas inserere albo.
Quam placide natos alacres retinere solebat,
Dum superincumbunt depictis arte tabellis,
Verbaque scriptoris facunda reddere voce!
Libri cur cordi mihi sint haec altera causa est :
Ipsum conveni quondam novique virum, qui
Scitos artifices illos componere iussit.
Per Maris Interni fluctus properante carina
Aequor prospectans vastum meditansque sedebam,
Cum subito sensi quendam mihi clam leviterque
Imposuisse manum. Cervice oculisque retortis
Blandos aspexi vultus hominis verecundi.
Nomine me dicens, 'Ego sum Verkadius', inquit,
`Nonne placet nostrae potius considere mensae?'
Inde datum est nobis audire et reddere voces
Atque mihi licuit penitus cognoscere, quam sit
Comis et urbanus nec non in rebus agendis
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Fortis homo, semper memori quem mente recondo.
At fortasse rogas, lector, studiosus et ipse
Librorum utilium, quis bibliopola adeundus,
Quovis quis soleat tam mundos vendere libros.
Dicam : non pretio prostant opibusve petuntur.
Una via est, ultro qua gratuitoque parantur :
Fortiter assidue Cerealia munera mandes,
Panem bis coctum, victum dulcem sapidumque.
Proinde subinde tibi tribuetur tessera, quarum
Collecto numero poteris deposcere librum.
Ast alta maneat, lector, tibi mente repostum :
Panis bis cocti pistor Verkadius esto !
P. H. D.

Geftnancipeerde vrouwen in Rome
Het is van algemeene bekendheid, dat de vrouw in Rome een
weinig zelfstandige positie bekleedde. Al is er geen sprake van een
volledige uitsluiting uit het openbare leven, zooals dit in vele
Grieksche staten, in het bijzonder in Athene, het geval was, toch
oefende de matrona haar invioed, die ten alien tijde groot is geweest,
in de eerste plaats binnenshuis uit. Voor de wet evenwel was de
vrouw haar leven lang een onmondig persoon. Bleef zij ongehuwd,
dan was zij , zoolang haar vader leefde, aan diens zeggenschap onderworpen, en na zijn dood aan die van haar broeder of een anderen
voogd , bij huwelijk kwam zij onder de patria potestas van den echtgenoot to staan, in de positie van een dochter (filiae loco). Opheffing
van deze en andere wettelijke beperkingen zou, zoo vreesden de
conservatieve Romeinen, niet meer of minder dan de overheersching
van het zwakke geslacht ten gevolge hebben. Duidelijk blijkt dit
uit de redevoering, die Cato in 195 v. C. hield, toen de vrouwen door
demonstratie's op den publieken weg op opheffing der uit den
Tweeden Punischen Oorlog dateerende lex Oppia aandrongen,
waarbij haar voorgeschreven werd, dat zij niet meer dan 1/2 ons good
mochten bezitten, geen bonte kleeding mochten dragen en niet in
een voertuig door de stad mochten rij den, behalve voor godsdienstige
plechtigheden. Cato begon zijn redevoering, die men bij Livius kan
lezen (XXXIV 2 vlgg.), met de opmerking, dat dit massale ondisciplinaire optreden van de matronen alleen een gevolg was van het
betreurenswaardige feit, dat niet iedere echtgenoot voor zich zijn
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huisvrouw voldoende onder den duim gehouden had ; „thans wordt
onze zelfstandigheid, die zich binnenshuis niet heeft kunnen handhaven, door het machtsmisbruik der vrouwen ook hier, op het
Forum, geschonden en met voeten getreden, en, omdat wij haar elk
afzonderlijk niet konden weerstaan, zijn wij nu bevreesd voor alle
tezamen." En elders beweert hij : „Zoodra zij beginnen, op voet van
gelijkheid te komen, zullen zij onze meerderen zijn."
Men ziet, dat reeds in het bloeitijdperk van het republikeinsche
Rome de werkelijkheid niet in alle opzichten met de theorie in
overeenstemming was. Toen evenwel de burgeroorlogen uitbraken,
die na jaren van groote ellende en verwildering op politiek en zedelijk
gebied tot Augustus' verkapte monarchie zouden leiden, vervielen
in de praktijk voor vele vrouwen de grenzen, die de wetten aan haar
optreden gesteld hadden, al werden deze ook niet opgeheven en
bleef aan de vrouw rechtstreeksche politieke invloed onthouden. In
dezen tijd zag men de dochter van den beroemden redenaar Hortensius eveneens als redenaar optreden en met succes een pleidooi
houden voor den stand der matronen, aan wie door het Tweede
Driemanschap een zware belasting was opgelegd (Val. Max. VIII
3, 3). Sommige vrouwen ontplooiden haar talenten als politieke
intriganten, andere volgden de neigingen van haar gemoed, zonder
zich om de conventie te bekommeren, weer andere begaven zich
op het terrein van financieele operatie's en speculatie's. Van het
eerste genre geeft Sallustius een goed voorbeeld in de persoon van
Sempronia, de meest opvallende onder de vrouwelijke aanhangers
van Catilina (Bell. Cat. 25) :
„Nu beyond zich onder haar Sempronia, die herhaaldelijk vele
daden bedreven had, welke men van mannelijke stoutmoedigheid
zou verwachten. Deze vrouw was in het geheel niet misdeeld, wat
haar afkomst en haar uiterlijk, en ook wat haar man en kinderen
betreft ; zij was thuis in de Grieksche en Latijnsche literatuur, zij
speelde either en danste met meer zwier dan voor een degelijke
vrouw voegzaam is, en was in vele andere zaken bedreven, die
dienstig zijn voor een weelderige levenswijze. Nu ging al het andere
haar meer aan het hart dan fatsoen en eerbaarheid ; het was niet
gemakkelijk uit te maken, of zij minder zuinig omging met haar
geld of met haar goede naam ; haar hartstocht was zoo ongebreideld,
dat zij vaker werk maakte van de mannen dan deze van haar. Dan
had zij al herhaaldelijk te voren haar woord verzaakt, onder eede een
bewaargeving geloochend, en zich laten betrekken in een moord ;
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door weeldezucht en geldgebrek was het met haar hollend bergafwaarts gegaan. Evenwel moet erkend worden, dat haar aanleg
volstrekt niet ordinair was ; zij kon gedichten maken, een aardigheid
lanceeren, en was in haar conversatie naar believen ingetogen,
smachtend of uitdagend ; kortom, het was een zeer geestige vrouw,
van wie groote bekoring uitging."
Bekender dan deze Sempronia is Catullus' geliefde Clodia, die door
hem onder den schuilnaam Lesbia in vele gedichten is bezongen.
Zij was de zuster van den beruchten demagoog Clodius, en stamde
uit een van de voornaamste geslachten van Rome. De wijze, waarop
zij met mannen omging, was in strijd met alle terughouding en ware
of geveinsde zedigheid, die men van een Romeinsche matrone
verwachtte. Zoowel in Rome als in Baiae, de mondaine badplaats
bij Napels, gaf zij schitterende feestmalen, die aan de ouderwetsche
Romeinen grooten aanstoot gaven. De veelbelovende jonge redenaar
Coelius was een tijd lang haar geliefde ; maar deze verhouding
eindigde met een proces wegens een poging tot vergiftiging, op aanstichten van Clodia aan Coelius aangedaan. Cicero, de doodsvijand
van Clodius en geen vriend van zijn schoone zuster, nam de verdediging op zich ; in zijn ()ratio pro Coelio, een van zijn meesterstukken, teekent hij op ironische wijze, zonder in details te treden,
met zinspelingen en korte opmerkingen, het leven, dat Clodia leidde,
„een dame, die haar vrijheid heeft, en deze gebruikt om haar huis te
openen voor de losbandigheid van wie maar lust heeft ; die gastmalen houdt met heeren, die haar geheel vreemd zijn ; die dat doet
in de stad, op haar buitengoed, te Baiae in den druksten tijd", een
dame, van wie men wel het ergste moest denken, „niet alleen om
haar gang, haar opschik en haar gezelschap, maar ook om haar
verliefde blikken en fosse gesprekken, ook om de liefkozingen en
omhelzingen, waarmee ze zoo kwistig is" (Pro Coel. 19 ; vertaling
van Hartman, Nagel. Geschr. p. 212).
Ook de verhouding met Catullus was niet duurzaam ; uit de
lyrische ontboezemingen van haar minnaar blijkt, dat het verloop
ervan zeer stormachtig was en eindigde met een volslagen breuk.
Coelius, zoomin als Catullus, ontzagen zich om achteraf de vrouw,
die zij bemind hadden, met de gemeenste scheldwoorden en aantijgingen te brandmerken als een liederlijk vrouwspersoon. Vermoedelijk is de ergernis, die haar gedrag verwekte, grootendeels toe
te schrijven aan de omstandigheid, dat zij openlijk de geijkte conventie schond en niet, als zoovele andere tijdgenooten, in het geheim
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zondigde of door echtscheiding althans de vormen in acht nam.
Tot de categorie vrouwen, vier hartstocht naar het geld uitging,
behoorde Cicero's vrouw Terentia. De groote redenaar zelf, van
wiens persoonlijke omstandigheden wij door zijn bewaard gebleven
correspondentie zoo goed op de hoogte zijn, werd, meer dan hem
lief was, in haar financieele operatie's betrokken. In de brieven aan
Terentia komen telkens zakenkwestie's ter sprake ; van gehechtheid
aan haar persoon blijkt in den loop der jaren hoe langer hoe minder.
Tenslotte liet Cicero zich, na een meer dan dertigjarig huwelijksleven, van haar scheiden.
Daar zij als vrouw niet zelfstandig zaken kon doen, bediende zij
zich van den vrijgelatene Philotimus als tusschenpersoon ; deze bleek
even goed voor zijn eigen profijt als voor dat van zijn lastgevers te
kunnen zorgen. Aanvankelijk dacht Cicero, dat de schuld alleen bij
Philotimus te zoeken was ; maar tenslotte bleek hem, dat ook
Terentia zich bedragen toeeigende, die haar niet toekwamen. Zoo
schrijft hij aan zijn vertrouwden vriend Atticus : „Wat nu Terentia
aangaat (ik zie of van de overige onaangenaamheden, die niet te
tellen zijn), wat kan hier nog aan toegevoegd worden? Je hadt
geschreven, dat ik 12000 sestertien per wissel moest ontvangen,
met de mededeeling, dat er zooveel van het geld over was. Zij zond
mij I0000, en schreef erbij , dat er slechts zooveel over was. Wanneer
zij van een geringe som dit geringe bedrag heeft afgenomen, kan
men nagaan, wat zij in belangrijke aangelegenheden gedaan heeft."
(XI 24). Hoe de toon van Cicero's correspondentie met zijn vrouw
geworden is, kan blijken uit het laatste brief je, dat bewaard is
gebleven (Ad Fam. XIV 24) :
„Als je het goed maakt, doet mij dit genoegen ; met mij gaat het
goed. Wij hebben nog niets met zekerheid vernomen over de komst
van Caesar en over den brief, dien Philotimus, naar men zegt, bij
zich heeft. Als er iets zekers bekend is, zal ik je er terstond van op
de hoogte brengen. Blijf goed voor je gezondheid zorgen. Vaarwel."
De gewone beleefdheidsformule's met betrekking tot den gezondheidstoestand van de geadresseerde waren in Terentia's geval
tamelijk overbodig; zij was een zeer vitale vrouw, die honderd drie
jaar oud werd en nog tweemaal (volgens anderen zelfs driemaal)
hertrouwde. Ook Cicero hertrouwde, en wel met een rijk en aanzienlijk jong mei*, Publilia genaamd, waar hij voogd over was.

Zwolle.

W. J. W. KOSTER .
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Horatius in het Nederlandsch
Het is een merkwaardig verschijnsel van bezinning en reactie, dat in het
derde en vierde decennium dezer eeuw ten minste drie en waarschijnlijk nog
veel meer Nederlanders zich geroepen hebben gevoeld de oden van Horatius
in dichtmaat te vertalen.
Twee van hen hebben in den Hermeneus van Januari 1934 hun wel zeer
verschillende wijze van doen daarbij verdedigd : Jaap van Gelderen maakt er
zeer kunstig berijmde verzen van, die de herinnering wekken aan oude
liederen uit onzen bloeitijd en telkens treffen door aardige vondsten in een
ietwat gewrongen en wijdloopig geheel; Mr. W. B. Westerman geeft nauwkeurige en onopgesmukte vertalingen, die met eenige inspanning zoo kunnen
gelezen worden, dat de opeenvolging van versterkte en verzwakte lettergrepen met het oorspronkelijk overeenstemt.
Maar in het oorspronkelijk is de klemtoon, waarmee wij het lezen, een
vergroving van de eigenlijk bedoelde opeenvolging van lange en korte lettergrepen, waarvoor de heer Westerman niet gevoeliger blijkt, dan van een
normaal Nederlander mag verwacht worden, terwijl het Nederlandsch minder
afwijking van het natuurlijk zinsaccent gedoogt, dan men veelal in het Latijn
duldbaar acht. En bovendien stemt die opeenvolging van lange en korte
lettergrepen in het Latijn overeen met het veel natuurlijker rhythme van
Grieksche voorbeelden, die gezongen werden met een aan dat rhythme
onverbrekelijk verbonden, doch voor ons verloren melodie.
Toch kan met deze wijze van vertalen positieve waarde bereikt worden,
zoowel bij een lezer die het oorspronkelijk niet kent en door de vreemdheid
van het aangeduide rhythme iets ervaart dat verwant is aan de geheimzinnige
bekoring van vreemde talen, als ook bij een lezer die het oorspronkelijk wel
kent en bij de door het rhythme versterkte herinnering daaraan thans het
genoegen smaakt tot beter verstaan of beter bewoording te komen, dan
waartoe hij uit zich zelf in staat was. Voor beide categorieen van lezers zal
deze positieve waarde hooger zijn, naarmate de vertaler over meer dichterlijke
qualiteiten beschikt. Maar ook een vertaler die weinig op een dichter lijkt,
kan, wanneer hij zoo eerlijk en toegewijd is als de heer Westerman, voor
velen een waarde vertegenwoordigen, die ik allerminst zou willen onderschatten.
Maar hoe dit zij, in elk geval heeft dit werk, als ieder ander de hoogste
waarde voor den dader zelf. Daarom zal ieder weldenkend mensch zich
gaarne met den heer Westerman verheugen, nu hij, wel niet in druk, maar dan
toch in gedrukte letters zijn vertalingen van alle oden, vier epoden en het
carmen saeculare heeft kunnen verspreiden in honderd exemplaren, waarvan
de redactie van Hermeneus er mij een zond ter bespreking.
De werkwijze van dezen vertaler is den lezers van dit tijdschrift bekend
geworden door de reeds genoemde aflevering van Januari 1934, den zesden
jaargang p. 51 en den zevenden jaargang p. 152. Ik kan ze niet beter karakteriseeren dan door aanhaling van wat hij zelf in de bijgevoegde inleiding
als voorbeelden geeft van een Alcaeische en van een Sapphische strophe:

I9
Lie hoe de hooge, blinkende, sneeuwwitte
Soracte staat, hoe 't bosch op hem moeielijk
De sneeuwlast draagt en hoe de stroomen
I Jsbekneld niet meer zich kunnen roeren.
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I2

Reeds genoeg zond God aan de aarde hagel,
Sneeuw ook, jagend Elij met zijn rechtervuist de
Bliksems door de heilige burchten heen, en
Vrees aan ons Roma.
Tot mijn leedwezen stuit deze lectuur bij mij op zooveel weerstand, dat
daarbij kleine bezwaren als de drie attributen van den berg Soracte volkomen
in het niet zinken. Maar ik ben mij bewust, dat daaraan mijn eigen wijze van
vertalen mede schuldig is, die wel van geen enkel beginsel uitgaat, maar
niettemin lijdt aan allerlei tekortkomingen en eenzijdigheden. Gelukkig
echter behoeft niets mij te beletten desondanks mijn levendige waardeering
te uiten voor deze trouwe toewijding aan een dichter, die meer dan een
andere elke toewijding rechtmatig en dus op zeer verschillende wijze beloont.
A. RUTGERS VAN DER LOEFF.
Den Haag.

Exp onto
De locale aanduidingen in Ovidius' ballingschapspoezie
Er is dikwijls van velerlei min of meer bevoegde zijde gezegd —
en de gewone lezer zal bijna zonder uitzondering geneigd zijn zich
onmiddellijk en zonder voorbehoud bij dit oordeel aan te sluiten,
dat Ovidius geen maat hield in de klachten over de onhoudbaarheid
en de ellende van zijn ballingschap te Tomi, zoals hij die gestalte
gaf in zijn Tristia en Ex ponto. Zijn afkeer van het hem toegewezen
verbanningsoord schijnt in zijn uitingsvormen ongehoorde af metingen aan te nemen, zijn voortdurende smeekbeden en vleierijen
doen de vraag rijzen, of de aangevoerde argumenten van den dichter
betreffende de onherbergzaamheid van de Pontische kusten wel
gerechtvaardigd waren. Was Tomi werkelijk de onbewoonbare
nederzetting, die Ovidius ons tracht te schilderen? Had het werkelijk die klimatologische verschrikkingen, die armoede van natuuren bodemgesteldheid, die ongunstige ligging ten opzichte van
vijandelijke volken en barbaarse gevaren?
Ofschoon moeilijk is aan te nemen, dat het tegenwoordige
Constantza rechtstreeks uit het toenmalige Tomi is voortgekomen,
ofschoon ook de politieke, economische en ethnologische verhoudingen volkomen gewijzigd zijn, meen ik toch dat bovenstaande
vragen het best kunnen worden beantwoord door vergelijking met
het beeld en het karakter van het huidige Constantza of althans van
het land in de omgeving dezer stad. Dit landschap toch, de Dobroedsja, vertoont een aanblik, die in niets verschilt van die in de
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eerste eeuw onzer jaartelling. Moge hier en daar al enige wijziging
hebben plaats gehad door verschuivingen in de bevolking, mogen in
levenswijze, zeden, gebruiken en kleding verschillende Griekse,
Slavische en Tartaarse motieven de Latijnse en Getische hebben
verdrongen, het kale heuvelland heeft z'n wonderlijke karakter van
eeuwen geleden behouden, dezelfde kleuren trekken over de verre
verschieten, dezelfde branding breekt op dezelfde rulle verbrokenheden van de gele zandige kust.
Wanneer de sneltrein Boekarest—Constantza over het enorme
bruggenstelsel de eindeloze afwisseling van moeras- en watervlakten in het stroomgebied van de Donau gepasseerd is, ziet ge als
eerste Dobroedsja-stadje Cernavoda — in de Oudheid Axiopolis -tegen de heuvels liggen. En onmiddellijk begint ge iets te begrijpen
van de vale melancholie, die den dichter der Tristia moet hebben
aangegrepen bij zijn verblijf in dit land. Kaal, boomloos, wanhopig
a rmoedig, liggen de huisjes van het stadje tegen de grauwe hoogten.
De trein rijdt verder, de bijna onbewoonde Dobroedsja door : een
eindeloze aaneenschakeling van min of meer gelijkvormige heuvels,
zacht glooiend, of en toe met een steile verbrokkelde wand, vaal,
grauw, groenachtig of roestbruin, maar altijd boomloos, absoluut
boomloos. En over dit land schijnt een zomerzon, fel en hevig, maar
door de kaalheid van het landschap onwelkom, moordend en vernietigend. De zon, ofschoon overigens de enige bron van gloed en
kleur in dit grauwe gebied, maakt alles ondraaglijk, onbewoonbaar.
Bitter noemt Ovidius het land en gebruikt daarmee ontegenzeggelijk
het meest juiste woord :
Tristia deformes pariunt absinthia campi
terraque de fructu quam sit amara docet.
Ge komt te Constantza. Alvorens naar de Zwarte Zee te vertrekken heeft men u te Boekarest en elders enthousiaste schilderingen opgehangen van de heerlijkheden der oostkust, Constantza,
Mamaia, Tekirghiol. Het valt u wellicht, wanneer ge althans gewend
zijt aan het voorkomen van Balkansteden, niet tegen : een fraaie
strandboulevard, vv-aar de blauwe golven schuimend breken op de
rotsen beneden de balustrade, een schitterend blank casino met vele
doch harmonieuze sculptures, een heerlijke wandeling op het havenhoof d, enige badplaatsen in de omgeving, o. a. het mondaine maar
goedkoop-primitieve Mamaia, met quasi-strandvertoon en gewaagde bad-costuums — voorwaar men zou even in de verzoeking
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komen de classieke ironie van de 116v-coo egetvoa als ongegrond
te gaan beschouwen. Er is zelfs, o wonder, wat bomengroen in het
parkje langs de boulevard. Wie echter zoeken mocht naar een
herinnering aan den groten balling, zal daarin tot op zekere hoogte
teleurgesteld worden. Evenwel wordt de dichter der Metamorphosen
herdacht in de naam van het centrale stadsplein, de piatza Ovidiu.
Er staat een werkelijk zeer goed standbeeld : de getogade figuur van
Ovidius in peinzende houding, de hand onder de kin, op een hoog
voetstuk, waaromheen een laag hek, dat versierd is met een viertal
classieke vazen. Misschien zou men een minder meditatieve en meer
sensitieve gelaatsuitdrukking wensen in verband met 's dichters
geaardheid ; maar in elk geval kan de stad trots zijn op dit monument, dat wonder-goed harmonieert met het grote statige stadhuis,
waarvoor het geplaatst is. Als een daadwerkelijk middelpunt rijst
het op in het stadsleven ; er om heen concentreert zich het verkeer,
de middagwandeling en avond-uitgang van stadsbevolking en
badgasten-publiek. Hier zijn de cafe's, wier buiten-zitjes in het
drukke seizoen tot aan de voet van het monument reiken, hier verzamelt zich de monde en de demi-monde der badplaats, hier wordt
een moderne ars amandi beoefend met een frivoliteit en een lichtzinnige charme, die haar klassieke voorbeeld evenaart.
Het spreekt vanzelf, dat door de aanblik van het huidige Constantza, met z'n mondain amusement, z'n bioscopen en cabarets,
met hier en daar flitsen van Byzantijnse en Oosterse architectuurschoonheden, basilieken, moskeeen, minarets, generlei herinnering
aan het oude Tomi kan worden opgeroepen. Om zich het ware beeld
van Moesie, zoals Ovidius dat gekend moet hebben, voor te stellen,
moet men naar buiten, waar de hoge steile kust in zachte lijn,
brokkelig en zandig, oprijst uit de zee, omvangend de strandgedeelten in de bochten. Daarachter de steppe in eindeloze heuvelglooiingen, kaal, boomloos, onzegbaar-weemoedig onder de brandende zomerzon ; er is geen leven : de enkele karren op de schaarse
wegen doen er het stof in witte wolken opdwarrelen. Aan dit land is
sedett onheuglijke tijden niets veranderd : zo was Moesie, zo de
om z., -ving van Tomi in de dagen van Ovidius. Geen wonder, dat
's dichters klachten over het ontbreken van bomengroen en lommer
talrijk zijn. Poma negat regio. En met de overige vegetatie is het
eve! t treurig gesteld :
Non ager hic pomum, non dulces educat herbas,
non salices ripa, robora monte virent.

42

Vandaar dat de zomer geen vergoeding kon geven voor de ellende
van de wintertijd. Het is dan ook vooral de winter, waardoor
Ovidius tot wanhoop wordt gebracht. Scythico quid frigore peius?
vraagt hij zich of . De hevige stormen, die tegen de winter over de
kusten komen aanjagen, de felle guurheid in het kale gebied langs
de zee, de hoge sneeuw, de woeste ijs-afzettingen bij strenge vorst
kenmerken ook thans nog de meteorologische gesteldheid van de
Dobroedsja. Toch is Ovidius niet van overdrijving vrij te pleiten en
heeft het feit, dat Rome een mild klimaat heeft en sneeuwval er
betrekkelijk zeldzaam is, hem verleid tot uitingen, die niet met de
waarheid kunnen overeenkomen. Zoals men weet gaat Constantza
officieel door voor Roemenie's ijsvrije haven. Evenwel beweert
Ovidius :
ut sumus in Ponto, ter frigore constitit Hister,
facta est Euxini dura ter unda maxis,
waarbij hoogstens sprake kan zijn van ijsvormingen aan de kust.
Vermelding van sneeuw en ijs is trouwens schering en inslag. En
merkwaardig steeds in zulke hyperbolische bewoordingen, dat men
niet anders kan aannemen dan dat de schrijver trachtte op die wijze
indruk te maken op de personen te Rome van wier invloed hij te
zijnen gunste heil verwachtte.
Orbis in extremi iaceo desertus harenis,
Fert ubi perpetuas obruta terra nives.
Wat kan Ovidius bewogen hebben te spreken van eeuwige sneeuw?
Ook elders komt de mededeling voor, dat de sneeuw van de vorige
winter op verschillende plaatsen nog niet gesmolten, terwijl die van
de volgende al weer aanwezig is. In boven-aangehaalde verzen zijn
de perpetuae nives als een min of meer geijkte vorm van beeldspraak
op te vatten ; daar, waar de sneeuwval in bijzonderheden beschreven
is, geldt die verontschuldigende verklaring niet en kan men slechts
schromelijke overdrijving constateren. De winter moge in het kustgebied der Zwarte zee al streng zijn, hij is niet overmatig lang. Daarvoor is de zomer ook te uitgesproken continentaal. De mogelijkheid
van overblijvende sneeuw kan alleen betrekking hebben op de
Karpathen en dan nog bij uitzondering. Absoluut eeuwige sneeuw,
zoals wij dat kennen van de Noorse en Alpinische gebergten, is er
niet ; wel blijft de sneeuw soms op bepaalde plaatsen met weinig zon
meerdere jaren achtereen liggen. En ofschoon men vanaf Boekarest
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bij zeer gunstig weer de Karpathenkam kan waarnemen, is dat
vanuit de Dobroedsj a ten enenmale een onmogelijkheid. Hoe zijn
dus deze passages te verklaren? Is aan te nemen dat de dichter door
eigen waarneming deze natuurverschijnselen constateerde? Dan
moet hij — en nog wel gedurende een vrij lange periode — diep in het
binnenland, i. c. het gebergte der Transsilvanische Alpen zijn doorgedrongen. Gezien de grote afstand bij het ontbreken van behoorlijke wegen en de vele gevaren, die Ovidius meermalen in zijn gedichten noemt, lijkt mij dit hoogst onwaarschijnlijk. Er blijft dus
niet anders dan de mogelijkheid, dat 's dichters schilderingen der
eeuwige sneeuw berusten op mededelingen van ondernemende reizigers of expeditie-leiders of van, uit 't noord-westen gekomen,
barbaren. Hetzelfde is aan te nemen van de vele Donau-beschrijvingen, waarvan er een in de boven reeds geciteerde verzen voorkomt. Onwillekeurig zal men zich bij de lectuur van Ex ponto II, 4,
Accipe conloquium gelido Nasonis ab Histro
Y..

afvragen, of Ovidius werkelijk aan de boorden van de Donau stond
en met eigen ogen de ijsgang aanschouwde, met de beschrijving
waarvan hij zo gaarne indruk maakt op zijn Romeinse lezers.
Vidimus ingentem glacie consistere pontum, zegt hij. Doch in aanmerking genomen, dat de afstand Tomi—Axiopolis minstens
6o a 7o K.M. is en deze weg in het meest barre jaargetijde moest
worden afgelegd, kan men de mededeeling in deze regel slechts
met veel reserve aanvaarden. Ook hier zal Ovidius waarschijnlijk
zijn afgegaan op verhalen van mensen, die de ijsgang op de Donau
nit eigen aanschouwing kenden. De mondelinge overlevering der
verhalen, zowel van de eeuwige sneeuw als van de bevroren rivieren,
verklaart meteen de overdrijving in de voorstelling. Die overdrijving
is dan bovendien maar voor een deel op rekening van Ovidius zelf te
stellen, daar ook de berichtgevers er zich in niet geringe mate aan
schuldig gemaakt kunnen hebben.
In elk geval heeft Ovidius, ook al mag hij dan niet het onherbergzame binnenland zijn ingetrokken, wel enig begrip omtrent de
ligging van de Donau ten opzichte van het verbanningsland. De
strategische betekenis van de rivier ontgaat hem niet, en het typeert
den Romein, die de voor- en nadelen in de verschillende jaargetijden
overweegt. Medio Histro defendimur. Van de volken, die een gevaar
opleveren voor de nederzetting Tomi, noemt hij de Sauromatae, de
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Bessi, de Getae en de Bistones, die opgejaagd door de ondraaglijke
koude van het noorden en gebruik makende van de bevroren toestand der Donau, de inheemse bewoners op de vlucht drijven,
gevangennemen of met hun vergiftige pijlen doden en alles vernielen, plunderen en brandschatten. Desondanks blijven de locale
aanduidingen ten opzichte van de Donau vaag en uiterst beperkt ,
duidelijker zijn die ten opzichte van de Pontos zelf. Ovidius' verblijf
lag zonder twijfel aan zee. Haar onmiddellijke aanwezigheid is op tal
van plaatsen voelbaar gesuggereerd. Zij wordt direct betrokken in
's dichters gemoedsstemmingen :
Suppositum stellis numquam tangentibus aequor
me sciat in media vivere barbaria.
Zijn de toespelingen op de geografische ligging van Tomi uiterst
spaarzaam, al even vaag is de beschrijving van de plaats zelf. tJit de
zeer sporadische mededelingen, hier en daar in het voorbijgaan aan
's dichters pen ontvallen, kan men zich onmogelijk een voorstelling
vormen van haar uiterlijk en voorkomen. Wel blijkt op enkele
plaatsen, dat Tomi een versterkte nederzetting was. Trouwens de
fortificaties waren allesbehalve overbodig : overal immers loerde het
gevaar van vijandelijke overvallen. Nil extra tutum est. Het is dan
ook niet te verwonderen, dat de plaats der stichting niet zonder
strategisch overleg was gekozen en zich blijkbaar van nature in
gunstige positie beyond. Ook hier verraadt Ovidius zeker inzicht
van, althans waardering voor krijgskundig beleid, wanneer hij
schrijft :
tumulus defenditur ipse
moenibus exiguis ingenioque loci.
Maar van grote betekenis was de militaire toerusting in geen
geval en een gevoel van veiligheid vermocht zij den dichter niet te
geven ; integendeel, de zwakke bescherming en de daaruit voortvloeiende onzekerheid maken de ballingschap des te onaangenamer.
Immers :
Hostis adest dextra laevaque a parte timendus
vicinoque metu terret utrumque latus.
En al moge er dan ook een bezetting aanwezig zijn, tegelijk met de
mededeling van haar bestaan vermeldt de dichter de ontoereikendheid van haar macht : vix ope castelli defendimur.
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Alle verdere topographische bijzonderheden van Tomi ontbreken
ons. Jets meer zegt Ovidius omtrent de bevolking. Telkens en telkens
noemt hij de naam der Scythen, 't zij rechtstreeks, 't zij in adjectievische aanduiding. Minder vaak, maar toch nog in vele herhalingen komt de vermelding voor van de aanwezigheid der Geten.
Een onderscheiding van locale en ethnologische verschillen wordt
echter niet gemaakt, tenzij men uit de regel „Vulgus adest Scythicum bracataque turba Getarum" een kenmerkend verschil zou
moeten opmaken in kleding en dientengevolge in beschaving.
Daarbij wekt de dichter de indruk of verschillende volken bijeen
of door elkaar wonen, een omstandigheid, die zo onwaarschijnlijk
niet is, als men bedenkt, uit hoeveel en hoezeer uiteenlopende
nationaliteiten de bevolking van het tegenwoordige Constantza
bestaat. Trouwens Ovidius noemt behalve de barbaren ook Grieken,
waarbij niet slechts aan kolonisatie maar ook aan voortdurend
handelsverkeer gedacht moet wonden. Van 's dichters eigen landgenoten schijnen er, althans gedurende een bepaalde tijd, weinigen
in Tomi verblijf te houden ; want hij beklaagt zich hevig over de
omstandigheid, dat hij niemand heeft met wien hij kan praten.
Eenzaam staat hij tussen al die vreemden, die elkaar onderling
verstaan : hij voelt zich als een barbaar te midden van een taalverkeer, waar hij buiten gesloten is. Niemand verstaat hem : et
rident stolidi verba Latina Getae. Waarschijnlijk ligt hier een der
redenen waarom Ovidius zich ging toeleggen op het aanleren van
het Getisch. De kijk op de verhouding van deze taal en het Latijn
is echter des te merkwaardiger, waar de latere taal-historie ons leert,
dat het omgekeerde verschijnsel van dat, waarvan Ovidius melding
maakt, zich ontwikkelde : de inheemse bevolking werd geromaniseerd en de autochtone dialecten losten zich op in het overheersende
Latijn. Uit het dialect der voor-Trajaanse periode, i. c. het Thracische
(zie Philipide, Originea RomAnilor) kwam, na de latinisering en
daaropvolgende verschuivingen onder Slavische en Turkse invloed,
het tegenwoordige Roemeens voort.
Ook met de aard der bevolking brengt Ovidius ons ternauwernood
in kennis. Haar ruwheid staat hem tegen. Met het mensenleven
wordt roekeloos omgesprongen ; alom geldt het recht van het
zwaard. „Midden op het forum", zo drukt de dichter zich uit,
„worden wonden toegebracht". Ook over de vrouwen is hij slecht
te spreken. Zij missen alle distinctie en met de zo hooggeroemde
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weefkunst, die iedere vrouw in de oudheid tot sieraad strekte, zijn
zij niet of slecht op de hoogte :
Vellera dura ferunt pecudes et Palladis uti
Arte Tomitanae non didicere nurus.
Ik meen niet zonder grond de vraag te mogen stellen, of Ovidius,
in z'n minachting voor de barbaren-vrouw, hier niet een van die
kundigheden loochent, waarop zij, hoe gering overigens haar ontwikkeling was, zich met recht beroemen mocht. De tegenwoordige
plattelandsvrouw in de Dobroedsja en Roemenie toch bezit een
grote vaardigheid in spinnen en weven. En daar haar techniek nog
volkomen dezelfde is als die in de oudheid, mag met reden worden
verondersteld, dat de Tomitaanse vrouwen niet onbekend waren
met de ars Palladis.
De geringschatting jegens haar verhinderde den dichter niet, oog
te hebben voor de schilderachtigheid harer verschijning. Haar beeld,
dat hij voor ons oproept, [supposito(que) gravem vertice portat
aquarn] is een tafreeltje, dat men ook nu nog in ieder dorp van de
Dobroedsja kan aanschouwen.
Overigens blijven alle blijken van medeleven in het wereldje,
waarin hij zich tot zijn dood toe verplaatst zag, hoge uitzondering.
Daarbij kon de dichter der ars amandi in de maatschappelijke
verschijnselen en economische verhoudingen van zijn nieuwe woonplaats uiteraard weinig belang stellen. Slechts blijkt uit Ex ponto
III, 8, dat Tomi en het land er om peen niet konden bogen op aanwezigheid van delfstoffen: nee tamen haec loca sunt ullo pretiosa
metallo. En ook al mocht de bodem onverhoopt metalen of mineralia bevatten, het voortdurend krijgsgevaar maakte de ontginning
onmogelijk :
Hostis ab agricola vix sinit ilia fodi.
Wanneer men de locale argumenten samenvat, waarmee Ovidius
zijn klachten over het verbanningsoord tracht te rechtvaardigen,
komt men tot de slotsom, dat hij van plaatselijke schilderingen een
betrekkelijk spaarzaam gebruik maakt. Al zijn overtuigingskracht
zoekt hij in uiteenzettingen van klimatologische factoren. En al
moge hij dan ook niet schromen, meermalen zijn toevlucht te nemen
tot buitensporige overdrijving, de weergave van de geest dezer
armelij ke natuur, dezer kleurloze, wanhopig-melancholieke steppe,
is zuiver en oprecht. Men moet dit land gezien hebben, onder de
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striemende zon, onder de grauwe monotone voorjaarslucht, onder
de zwiepende zee-stormen, onder de weerschijn van het grenzenloosweemoedige avondrood, om 's dichters smart te kunnen begrijpen
en zijn rampzalig verlangen om weg te komen uit dit gebied, waar
non . . . . pampineis amicitur vitibus ulmus,
nulla premunt ramos pondere poma suo,
en waar ook heden ten dage zonder aanhoudende besproeiing geen
cultuur mogelijk is.
Meppe/.
J. H. BOUWMAN.

Twee Nederlandsche commentaren op
Plutarchus
Met verklarende edities van Plutarchus' levensbeschrijvingen worden wij
niet verwend. Wel bezitten wij een (zeer bescheiden) aantal commentaren
op belangrijke biographieen : ik noem bijv. de bij Teubner verschenen reeks,
bezorgd door Siefert en Blass, en vooral de voortreffelijke Engelsche uitgaven van Underhill (Lives of the Gracchi, Oxford) en Holden (Themistocles
en Pericles, Macmillan) ; zoo zouden er ook nog wel enkele meer te noemen
zijn. Dit neemt echter helaas niet weg, dat bij de lectuur van menige belangrijke levensbeschrijving de Plutarchus-lezer zich van ieder direct hulpmiddel,
behoudens vertalingen, verstoken ziet.
Wij meenen daarom goed te doen, de aandacht der Hermeneus-lezers
(immers ook buiten den engeren kring der classici bestaat er bij minnaars der
Oudheid nog wel belangstelling voor Plutarchus) te vestigen op de publicatie
van twee zeer uitvoerige Nederlandsche Plutarchus-commentaren : een editie
van de biographie van Aemilius Paullus, bezorgd door Zr. Christiana Liedmeier (Dekker en v. d. Vegt 1935, Amst. diss.) en een bewerking van het
leven van Aratos van de hand van W. P. Theunissen (Berkhout 1935,
Nijm. diss.). Beide bewerkers hebben met groote toewijding een schat van
gegevens verzameld om Plutarchus' uiteenzettingen toe te lichten, beide
hebben bovendien een Nederlandsche vertaling aan den Griekschen text
toegevoegd. Hun werk moge bier den Plutarchus-lezer worden aanbevolen.
TH.

Callimachus catatexitechnos
Mijn vertaling van Vitruvius de architectura IV, 1, 9, handelend over het
Corinthisch kapiteel (Hermeneus Sept. 1936 blz. 14) heeft bij een collega de
vraag doen rijzen naar de beteekenis van Callimachus' bijnaam catatexitechnos. Op die vraag zou ik het volgende antwoord kunnen geven, waarmede ik ook anderen misschien van dienst kan zijn : Het kan niet anders of
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dit woord moet afgeleid zijn van xccrocriixet.v : doen smelten. A. Springer
in Die Kunst des Alterturns aanvaardt deze afleiding, wanneer hij vertaalt:
„Kunstzerschmelzer", wat men zou kunnen weergeven met fijn-bronsgieter ;
een naam, Bien Callimachus volgens Springer verdiend zou hebben naar
aanleiding van zijn bronzen beelden.
Nu lezen wij echter bij Vitruvius, dat Callimachus zijn bijnaam kreeg
„propter elegantiam et subtilitatem artis m a r m o r ea e" en Plinius Naturalis Historia 34, 92 deelt mede, dat deze beeldhouwer catatexitechnos
genoemd werd, omdat hij het „tnanurn de tabula" niet kon vinden en eindeloos aan de volmaking van het onderdeel bleef vijlen ; zoo ziet men, zegt
Plinius, dat men ook in de nauwkeurigheid maat moet houden. Hiermeda
stemt ook de uitspraak van Pausanias I, 26, 7 overeen : hij, Callimachus,
staat in kracht van uitdrukking bij de groote kunstenaars ten achter, maar
overtreft hen in kunstvaardigheid (crocpice). Hieruit krijgen wij den indruk,
dat het werk van Callimachus sterk was van techniek, maar ingeboet had aan
uitdrukking. Catatexitechnos is dus iemand, die de kracht van zijn kunst
verzwakt door al te precieuse aandacht in de uitvoering.
Den Haag.
C. J. VOOYS.

Oplossing Puzzel
Statius ; Domitianus ; Alcimus ; Alcaeus ; Meridies ; Ari ci a ; Medicina ;
Andri a ; Nomentanus ; Adriaticum ; Polyphemus ; Isodorus ; Macedonia ;
Ammianus ; Indigetes ; delirant ; Astyanax ; Achaemenes.
De tweede en de vijfde letters geven : Tollere nodosam nescit medicina
podagram, te vinden bij Ovidius, Ex Ponto 1.3.23.
De plaats te vinden was velen te moeielijk, vooral hun, die in Freunds
Woordenboek geen goeden vriend konden vinden.
Oplossingen zonden:
P. L. Parthenius Windhorst fr. Alverna, G. — Pater fr. Rogerius Burgers
0. F. M. Ammerzoden ; Koffietafel Allard-Pierson Stichting; J. J. H. M.
Mulder, Amsterdam ; Dr. J. H. Leopold, Apeldoorn ; G. Hermans, den Briel;
Dr. H. v. d. Kamp, Domburg; Ds. G. Verdoes Klein, Dordrecht; Mr. R. de
Bruyn, IVIr. Annie J. A. E. Hol, Mr. F. Kranenburg A. E. J. v. d. Poel;
Mr. A. ten Sande; Dr. M. A. Schepers; P. Scherfi; Dr. J. van IJzeren, alien
den Haag ; Mej. C. J. Krim, Haarlem ; Pr. P. J. A. Juffermans, Heemstede;
Dr. F. v. d. Vliet, Hilversum; Ant. R. J. van Keeken, Kaatsheuvel; Mr. P. A.
Schwartz, Maassluis ; Dr. P. Janssens, Maastricht ; Dr. J. Brinkhoff, Nijmegen ; Eerw. Heer A. Versondert, Roermond ; Kapelaan Fr. Vermeulen,
Roosendaal; S. Tielenburg, Rotterdam ; Dr. A. D. J. Makkink, Schiedam;
Th. H. d'Angremond, Soest; Dr. C. Veltenaar, Tholen; Mr. V. J. A. van Dijk,
Mr. A. D. van Regteren Altena, Thea Wisse, Utrecht; Nelly van de Geijn,
Venray, Mr. A. J. Labouchere, Zeist ; Mr. J. Woudstra, Geneve.
De prijs is aan Dr. P. Janssens, A. Battalaan 3o te Maastricht toegevallen.
E. S.

HERMENEVS
9e JAARGANG, AFL. 4 - 15 DECEMBER 1936

Vota Nostra
Die VII ni. Jan. a. MCMXXXVII.

Eesto splendeat fulgore,
Suo rideat nitore
Nobis Sol Arausicus!
Nuptias iam celebrabit
Iulianae et sacrabit
Dies hic laetificus.

Surgit lucida imago,
Illustrissima propago
Sancti Patris Patriae :
Ecce generis auctorem,
Libertatis conditorem
Nostrae iam Neerlandiae !

Omnes tecum dum laetamur,
Laeta omnia precamur
Tibi, Virgo Regia,
Quae sequare Wilhelminae,
Augustissimae Reginae,
Inclyta vestigia.

Quot labores anculabat,
Dum tranquillus usque stabat
Undis saevientibus!
Sic Nassovica solennis
Perstet domus et perennis
Saeculis volventibus!

Velit Deus sit beatum,
Faustum, felix, fortunatum
Tuum matrimonium.
Fides Ille sit et scutum,
It tuarum sit virtutum
Meritum praeconium!

Ave, Juliana, ave,
Semper gentis to Batavae
Amor ac deliciae !
P. H. D.

Het Vergiliaanse droomverschijningsmotief bij Vondel
Aeneas, door de wil der Goden uit het brandende Troje gevlucht,
is voorbestemd een nieuw rijk te stichten in Italie. Vele moeilijkheden ontmoet hij op zijn tocht ; menig jaar moet hij op zee, fangs
alle kusten, omzwerven en tal van gevaren het hoofd bieden, maar
hogere machten waken over hem : hem verschijnen herhaaldelijk
goden en schimmen an dierbare afgestorvenen, nu om hem op te
beuren en moed in te spreken, dan om hem te waarschuwen en te
vermanen, een andermaal om den held raad en bijstand te verlenen.
Het is onnodig ze hier alle te noemen, laat ik alleen die vermelden,
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welke in dit verband van belang zijn. Achtereenvolgens vertonen
zich dan aan hem de schim van den gedoden Hector, van zijn gemalin Creiisa, de Laren en Penaten, Mercurius, de schim van zijn
vader Anchises en ten slotte de stroomgod, vader Tiberinus. In de
grote meerderheid dezer gevallen verschijnen ze in de nacht, als
Aeneas slaapt of rust tracht te vinden ; grotendeels zijn het dus
droomverschijningen. 1
Dergelijke droomverschijningen komen ook in Vondels werken
herhaaldelijk voor, en wel is soms, terloops, verwantschap met het
Vergiliaanse droomverschijningsmotief geconstateerd, maar een
samenvattende, op vergelijking van het voornaamste materiaal
berustende behandeling, is nimmer geschied. Toch loont zij m. i.
de moeite, omdat daaruit zal blijken, welk een grote rol dit motief
speelt in het werk van Vondel, die Vergilius door en door kende en
meer dan welken poeet ook der Oudheid bewonderde. Dat het in de
eerste plaats wel Vergilius, en niet bijv. Seneca of een ander Latijns
dichter is, dien Vondel hier navolgt, zal in het volgende overzicht
duidelijk aan het licht komen. 2
Het komt mij gewenst voor te beginnen met een ontleding van
het droomverschijningsmotief — de naam is, zoals ik reeds opmerkte, niet voor alle gevallen geheel juist — dat bij Vergilius uit verschillende elementen bestaat, dat men dus schematisch kan voorstellen. Alleen is daarbij te bedenken, dat de situatie bij de verschillende verschijningen steeds weer anders en in verband daarmee het
aantal en de volgorde der elementen niet constant is. Bovendien
eist de situatie nu eens de voile nadruk op het ene, dan op het andere
element en wordt, in verband daarmee, hier het ene, daar het andere
breder uitgewerkt. Enkele voorbeelden uit de Aeneis, die te zamen
wel alle elementen bevatten, ten dele overeenstemming in vorm en
woordkeus en een betrekkelijke regelmaat in volgorde laten constateren, haal ik hier aan met cursivering van het voor ons Joel belangrijkste. Daarop volgt dan het schema. 3
1 De naam past o. a. niet voor de verschijning van Creiisa, maar in acrd
en wezen wijkt haar verschijning aan Aeneas niet of van de andere hier besproken gevallen; evenmin is bij de nachtelijke verschijningen van essentieel
belang, of Aeneas al dan niet de slaap heeft gevonden : ik moge kortheidshalve
de naam droomverschijning voor al de hier behandelde gevallen gebruiken.
2 Welke verwantschap Vergilius en andere dichters der Oudheid met betrekking tot dit motief vertonen, welke elementen aan Griekse schrijvers
(Homerus) ontleend (kunnen) zijn, mag ik onbesproken laten.
3 Het leek mij nuttig aan de voet van de bladzijde Vondels prozavertaling
te geven van de aangehaalde fragmenten.
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Aen. II (vs. 768-773 en 787-791), 1 verschijning en voorspelling
van Creiisa :
quaerenti et tectis urbis sine fine furenti
infelix simulacrum atque ipsius umbra Creusae
visa mini ante oculos et nota major imago.
(obstipui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit);
turn sic adfari et curas his demere dictis:
haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem

dicere deseruit tenuesque recessit in auras.
ter conatus ibi collo dare bracchia circum;
ter frustra comprensa manes ellugit imago
par levibus ventis volucrique simillima somno. 2
Aen. V, vs. 718 vlg. (den held verschijnt de schim van zijn vader
Anchises) :
Talibus incensus dictis senioris amici
turn vero in curas animo diducitur omnis.
et nox atra polum bigis subvecta tenebat :
visa dehinc caelo facies delapsa parentis
A nchisae subito talis effundere voces.
„nate
dixerat et tennis fugit ceu fumus in auras.
Aeneas „quo deinde ruis, quo pyoripis?" inquit

„quern fugis? aut quis te nostris complexibus arcet?"
3
haec memorans
1 Mijn aanhalingen stammen nit de A eneis-uitgave van Dr. J . van der
Vliet, herzien door Dr. M. Th. Hillen (Leiden, 193o). — Vgl. noot 1, blz. 5.
2 Vondels Eneas, Het tweede Boeck (Vondel-uitgave van de W. B., Dl. VI,
blz. 476, r. 8o1) : Terwijl ick haer aldus zocht, en al razende, zonder ophouden,
huis in, huis uit, door de stadt liep, verscheen my Kreiizes ongeluckige geest
en gedaente zelf, grooter van gestaltenisse, dan ickze gekent hadde. Ick
stont verbaest, mijn hair te bergh, en kon geen geluit slaen. Toen sprackze my
dus aen, en benam my de zorge met deze woorden • Toenze dit gezeit
hadde, verlietze my, die vast weende, en noch veel zeggen wou, en zy verdween in de dunne lucht. Driewerf pooghde ick toen haer t' omhelzen :
driewerf greep ick vergeefs naer heuren geest die my, gelijck een lichte wint
en vlugge slaep, ontglipte.
3 Vondels Eneas V, r. 771 (Vondel-uitgave, Dl. VI, blz. 66o) : Eneas verquickte om die rede van zijnen ouden vrient. Maer sedert werden zijn zinnen
van allerhande gedachten herwaert en derwaert geruckt : en toen de nacht op
hare slede, van twee paerden voortgetrocken, door den duisteren hemel gle,
scheen zijn vader Anchises geest haestigh van boven nederdalende, hem aldus
aen te spreken: mijn zoon Zoo sprack hy, en verstoof, gelijck roock,
in de dunne lucht. Eneas riep : waer streeft ghy hene? waer blijft ghy? wien
vlught ghy? of wie belet u ons t' omhelzen?

52

Aenels VIII (vs. 18-36), de stroomgod Tiberinus verschijnt
Aeneas :
Talia per Latium, quae Laomedontius heros
cuncta videns magno curarum fluctuat aestu

atque animism nunc huc celerem, nunc dividit illuc
in partisque rapit varias perque omnia versat,
nox erat, et terras animalia fessa per omnis,
alituum pecudumque genus, sopor altos habebat,
cum pater in ripa gelidique sub aetheris axe
Aeneas tristi turbatus pectora bello
procubuit seramque dedit per membra quietem.
huic deus ipse loci fluvio Tiberinus amoeno
populeas inter senior se attollere frondes
visus (eum tennis glauco velabat amictu
carbasus, et crinis umbrosa tegebat harundo),
turn sic adfari et curas his demere dictis:
1
„0 sate gente deum
Tot besluit haal ik een passage aan uit Aen. IV (vs. 518-526),
waar wel Been sprake is van een droomverschijning, m.aar enkele
elementen daaruit op fraaie wijze behandeld en uitgewerkt worden.
Het is de schildering van de wanhopige, in haar lief de bedrogen,
Dido:
Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem
corpora per terras, silvaeque et saeva quierant
aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu,
cum tacet omnis ager, pecudes pictaeque volucres,
quaeque laces late liquidos quaeque aspera dumis
rura tenent, somno positae sub nocte silenti.
1 Vondels Eneas VIII, r. 46 vgl. (Vondel-uitgave, Dl. VI, blz. 818) : Dit
gingk'er in Latium, om. De helt, Laomedons nakomelingk, dit altemae 1

ziend,olphmtfvangroebkmi:zjne
zwierden dan herwaert, dan derwaert ; hy had veelerhande bedenckingen, en
overwoegh al wat hem voorquam Het was nacht, en vee en vogel lagh,
over al het velt uit vermoeitheit, van eenen diepen slaep bevangen ; wanneer
vader Eneas, in zijn gemoedt om den droevigen oorloogh ontstelt, zich op
den kouden oever, onder den blaeuwen hemel, had uitgestreckt, en ten lange
leste in slaep geraeckte. Tyberijn, d'oude Stroomgodt zelf, scheen uit het
genoeghelijcke water, tusschen de populieren, voor hem op te borlen, en was
bekleet met dun waterblaeuw linnen, en beschaduwde zijn hair met riet.
Daer na begost hy hem aen te spreken, en aldus van zorgen t' ontlasten : o
goddelijcke afkomst
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at non infelix animi Phoenissa, nec umquam
solvitur in somnos oculisve aut pectore noctem
1
accipit
Hier volgt nu het schema : A. Het is nacht,. nadere tijdsbepalingen
en schilderende omschrijvingen vindt men o. a. Aen. II, 266 ; V, 72o ;
IV, 518-520--B. Al het geschapene, mens en dier, geniet een verkwikkende slaap en rust uit van de zorgen en vermoeienissen van
de afgelopen dag; alleen Aeneas, gekweld door bekommering, tracht
vergeefs die rust te vinden, of vindt ze eerst ten langen leste. In VIII,
18 vlg. , waar men een brede uitwerking vindt van dit element B
(evenals in IV, 521 vlg.), verdient aandacht de verbinding alitum
pecudumque genus (/ecudes pictaeque volucres in IV, 521) , welke
woorden Vondel weer geeft met het allitererende vee en vogel — C.
Een geest of god verschijnt, spreekt Aeneas toe, en geeft hem raad,
bemoediging en troost, of waarschuwt hem — D. De schim vervliegt
als dunne rook (terwijl Aeneas vergeefs tracht haar vast te houden,
of nog te omhelzen, en nog veel te zeggen heeft) — E. De held blifit
alleen achter,, soms bemoedigd, soms bedroefd of ontsteld : de haren
rijzen hem te berge, de stem stokt in zijn keel, het koude zweet
breekt hem uit. Een enkele maal wordt de indruk die de verschijning op Aeneas maakt, reeds ten dele aan het begin geschilderd
(II, 771) ; aan het slot volgt dan de beschrijving van de stemming
waarin hij achterblijft (II, 787-791 ; zie ook III, 175 ; IV, 275-76
en vgl. VI, 699-701).
Ik kom nu tot Vondel die de gehele Vergilius in proza heeft vertaald en daarna zijn prozavertaling in rijm en maat heeft gebracht,
die reeds lang voOr zijn prozavertaling (1646) in zijn werk citaten
en vertalingen uit Vergilius opneemt. Van zijn jeugd tot zijn ouderdom heeft hij een gelukkig gebruik gemaakt van datgene wat hij in
Vergilius bewonderde. Dat daartoe ook dit droomverschijningsmotief behoorde, zal blijken. Na de voorafgaande bespreking en ont1 Vondels Eneas IV, z. 6oi (Vondeluitgave, Dl. VI, biz. 588) : Het was midnacht : de starren over de Noortlijn aen den hemel gestegen, begosten weder te
dalen ; de vermoeide sliepen gerust, de geheele weerelt door : bosschen nochte
baren ruischten : al het lant zweegh, en vee en vogel, en wat zich in plassen en
meeren houdt, of in scherpe heggen en ruighte nestelt, lagen zorgeloos en stil,
by nacht op hun gemack en sliepen, en hadden alle bekommeringe en zwarigheit vergeten ; behalve d'ongeluckige Dido alleen, die niet eenen oogenblick
kon sluimeren, en geen vaeck in haere oogen, geen rust in haer gemoedt vernam . . . .
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leding kunnen nu de hier volgende aanhalingen grotendeels voor
zich zelf spreken. Ik behandel de plaatsen in chronologische volgorde.
Het eerste voorbeeld is misschien tegelijk het merkwaardigste :
het illustreert duidelijk, hoe Vondel reeds vergilianiseert, voor hij
nog Vergilius in het oorspronkelijk kon lezen. 1
Het tweede „deel" (bedrijf) van het Pascha (I6io) begint met een
rede van Pharao, den Koning, die zijn droomverbeelding verhaalt
aan de „Droombedieders ende Toovenaers" :
Den laetst gheleden nacht (wat hoef ick my te veynsen)
Heeft my belemmert swaer met veelderley ghepeynsen,
Ghelijc de groote kroon ghemeynelijc aenkleeft
De zorgh, die altijdts met veel zorghen om ons sweeft,
De zorg, die s' Konincx hooft met heuren swerm verduyselt,
En met een sterc gheblas steeds in syn ooren suyselt.
Wanneer de schaduw valt, en dat het sterflijck Dal
Snachts vleughelen bespreet, zoo slaept den grooten Al.
De Son in Thetis schoot, t' ghedierte met vermacken
In syne Nolen rust, t' ghevoghelt inde tacken
Syn vlercken hanghen laet : maer s' Konincx Majesteyt
Doch nimmer rust omhelst, oft zoo hy wert verleyt
Door eenen zachten slaep, en d'ooghen komt te sluyten,
Zoo waect syn zorghe noch, en sluyt syn ruste buyten,
Als hy int bedde swemt in Lethes stillen stroom,
Sijn zorghen werden ijl verkeert in eenen droom.
My docht in mynen slaep ick op den grooten waghen
Wert lanes het roode Meyrs schuymzandich strant gedragen
In voile wapeningh
(vs. 733-751).
Men herkent in deze inleiding tot Pharao's droomverbeelding —
waarvoor in het Oude Testament geen aanknopingspunt is te vinden — gemakkelijk verschillende elementen uit het hierboven besproken motief. Het is verskunst van den jongen Vondel, die nog
niet ontwassen is aan de Brabantse rederijkerskringen, die nog geen
Latijn kent, maar toch de Oudtestamentische geschiedenis in de
sfeer van Vergilius brengt ; hij schrijft hier onmiskenbaar in Vergiliaanse stijl, hij moet den Poeet, die later zijn „Parnasheilig" zou
1 Vergelijk hierbij de fijn-geschreven Cultuuv-beschouwende Inleiding tot
V ondels spelen door C. R. de Klerk in Deel V van de Vondel-uitgave der W. B.,
blz. 55 vlg.
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worden, reeds gelezen en gekend hebben, waarschijnlijk wel door
een Franse vertaling. 1
Vondels Geboortklock (1626) zit vol van herinneringen aan Vergilius ; de verzen 211 vgl., die een droomverschijning schilderen van.
Frederik Hendriks gemalin, laat ik rusten, al is ook hier Vergiliusinvloed niet twijfelachtig, om iets langer te kunnen stilstaan bij
vs. 867 vlg. , waar Urania verschijnt aan Frederik Hendrik, sluimerend aan de oever van de Oude Rijn. Stellig heeft Vondel hier voor
de geest gestaan Aen. VIII, vs. 18 vlg. (het hierboven aangehaalde
fragment) : Aeneas slaapt aan de Tiberkant in de open lucht en
vader Tiberinus vertoont zich aan hem in de droom. Men oordele :
Maer soo Prins Frederick, vermoeyt van hartejaght,
Diep in den avondstond, lagh van den slaep verkracht,
Op ouden Rijnkant, nau bewaeckt van rieckende honden ;
En dat zijn pagie had 's paerds teugel vast gebonden
Aen bladerigen wilg, die over 't water hing;
Waer in zich bevend lof en maenlicht spieglen ging:
Genaeckte hem een godin, die sedigh voor hem buckte.
Eene ope starrekroon het blinckende hoofdhair druckte :
't Welck nedervloeyende, als een vierige komeet,
Den rug ten hielen toe met krunckelgolven kleed
Very olgens noem ik de V erovering van Grol (1627), waaruit ik
aanhaal vs. 45-55
't Was duyster, en het hof na 'et woelen overrompelt
Van vaeck, gerust lagh in vergetelheyd gedompelt ;
En vee en vogel sweegh in 't midden van den nacht ;
Door eenen diepen slaep betoovert en verkracht :
Wan veer Prins Henrick docht, dat voor sijn' bedste nader
En nader quam de geest van wylen sijnen Vader.
Men herkent hier zonder moeite enige der boven besproken
elementen. Verschillende regels uit het vervolg meen ik, o. a. vs.
72 vlg., doen vermoeden dat Vondel hier wel in de eerste plaats
onder invloed staat van Aen. II, 266 vlg. (Hector's geest bezoekt
den slapenden Aeneas) , maar — hij heeft alle elementen van VergiliI Vergelijk de hierboven aangehaalde studie van De Klerk ; Te Winkel,
Ontwikkelingsgang III, blz. 266. De Aeneis was in 1556 vertaald door een

Brabantse rederijker, Cornelis van Ghistele ; van hem is geen merkbare invloed
op Vondel uitgegaan. — In het Pascha zijn meer reminiscensen aan Vergilius
aan te wijzen.
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us' droommotief steeds weer zonder moeite tot zijn beschikking en
combineert ze naar welgevallen, al naar de situatie vereist. 1
De droomverschijning van Badeloch in de Gijsbreght van Aemstel
(1637) behoeft nauwelijks vermelding : de grote invloed van Aeneis
II op dit treurspel is reeds meermalen aangetoond. Ik haal hier
alleen aan vs. 815-823, die de toestand schilderen, waarin Badeloch
achterblij ft :
Gedenck eens, welck een schrick mijn slaeprigh hart beving.
Mijn hair dat reel te bergh, en aan een yeder hing
Een druppel nats : het zweet begon my uit te breecken.
Mijn lijf werd kil als ys. ick wou, en kon niet spreecken,
En schoot uit mijnen Broom, al bevende en bevreest,
Greep toe, en zocht vergeefs t' omhelzen haeren geest,
Die door mijn armen droop, en wegh vloogh uit mijn oogen,
En liet my heel verbaest, en van het spoock bedrogen.
De gelijkenis met de hierboven aangehaalde verzen uit Aen. II
(vs. 768-773 en 787-791) valt onmiddellijk op. Daarentegen
heeft een droomverschijning uit de Maeghden (1639), vs. 195 vlg.
nauweLijks iets meer dan algemene trekken met Vergilius gemeen. 2
Een gelukkig gebruik van het droomverschijningsmotief maakt
Vondel in enkele zijner bruiloftsgedichten. Als voorbeeld kies ik het
gedicht Ter Bruilofte van Peter van Heimbach (1659). Den minnaar
verschijnt de geest van zijn overleden vader, die zijn vreugde uitspreekt over de huwelijksplannen van den zoon (vs. 55 vlg.) :
De midnacht, die de verf der zichtbre dingen
Misverft, en streelt wat van bekommeringen
En arrebeit en zweet leght afgeslooft,
Stont met haar slede 3 in toppunt, boven 't hooft
1 Vondels beschrijving van de uit de onderwereld opdonderende Inquisitie
(vs. 203 vlg. en 53o vlg.) toont invloed van de Alecto-verschijningen in de
A eneis.
2 Ditzelfde geldt voor Joseph in Dothan, vs. 45 vlg. en Peter en Pauwels, vs.
762 vlg. , al is de aanhef van de laatstgenoemde passage in zoverre opmerkelijk, dat hier naast Vergilius- ook Ovidius-invloed op te merken valt.
De fraaie regels:
De slaperige Nacht, van mankop overladen,
Was ruim ten halven wege, en reedt met zachte raden,
Die nimmer kraecken, stil en knickebollend neer,
doen denken aan Ovidius' Metamorphosen, Boek XI (Zie vs. 605 en 618 vlg.).
3 Zie voor de (nacht)slede o. a. Vondels Eneas-vertaling, Boek V, r. 771 vlg.
(aangehaald op blz. 51-52, foot.).
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Der weerelt, al de menschen, en de vogels,
Beschaduwt van haere uitgespreide vlogels,
Genoten rust, en loken d'oogen toe,
Behalven hy, die, geen vryaedje moe,
Bekommert om de liefste te behaegen,
Op Nasoos trant, volharde in 't jammerklagen;
Wanneer, zoo 't scheen, hem vaders geest verscheen
Voor 't bedde
Hoe scheen de helt te leven!
Nu niet gestelt, als toen hy was vergeven
Met helsch venijn, hem uit een goude schael
Geschoncken [de vader van P. van Heimbach was verraderlijk vergiftigd.]
Na de woorden van den vader volgt :
Zoo sprack hy, en verdween aan y del lucht,
1
Gelijck een droom
Dat Vondel in Joannes de Boetgezant (1662), in boek IV, vs. 62
vlg. , waar Apollion aan den aartspriester Kaifas en aan koning
Herodes in de slaap verschijnt, elementen gebruikt uit verschillende
droomverschijningen bij Virgilius, heeft Van Lennep reeds aangewezen. Ik haal daarom alleen de beginpassage aan wegens de grote
overeenkomst met mijn laatste citaat uit het bruiloftsdicht op
Peter van Heimbach:
De slede van den nacht was door het starlicht velt
Nu steil in top gevoert, en hing van wederzijden
Gereet ten halven wege, om langsaem neer te glijden.
Wat ademt lagh en sliep gerust. de rust stont vol.
De vogels, in de haegb, de dieren, in hun hol,
Elck loock zijne oogen. geen van alien onraet schroomde,
Behalve Kalfas d'aertspriester
Laat ik ten slotte nog vermelden dat zelfs in Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappye (1667) Vergilius zich doet gelden.
Als Hunguiis' „dootsche geest" aan keizerin Jasmijn verschenen is,
verhaalt zij :
Wy greepen naer de schim, die droop door d'armen been. 2
1 Men vergelijke verder De Feest van Hillebrant Bentes en Katharine Baeck
(1639), vs. 15 vlg. en vooral 115-120; ook Ter Bruilofte van Joan van Waveren en Debora de Blaeuw (1658), o. a. vs. 84-89.
Vs. 580; de voorafgaande regels bevatten ook Vergilius-herinneringen.
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Deze — niet volledige — opsomming zij voldoende om te bewijzen, hoe sterk Vondels kunst de invloed heeft ondergaan van den
dichter, die hem boven alle poeten der Oudheid lief was. Men kan
als bewijzen daarvoor verschillende andere Vergiliaanse beelden en
motieven kiezen, die, als dit, telkens weer verschijnen. Dat ik het
droomverschijningsmotief hier behandeld heb, vindt mede zijn oorzaak hierin, dat het mij de gelegenheid bood enkele fraaie voorbeelden te geven van Vondels telkens varierende vertaalkunst en
van zijn adaptatievermogen. Onze classici zullen niet het oordeel
onderschrijven dat Barlaeus velde over Vondels prozavertaling
van Vergilius, nog wel tegenover Huygens, den man, aan wien
Vondel zijn Vergilius had opgedragen : „Gy hebt" (schrijft Barlaeus)
„Vondels Virgilius gelezen, of ten minste gezien, maar zonder leven,
zonder mergh, en de lenden gebrooken. Indien hem Augustus las,
by zou deezen Maro niet van 't vier bevryden, ten zy dat gy, geleerde man, het anders verstaat".
Tussen Vergilius en Vondel bestaat die diepe congenialiteit, die
den enen kunstenaar in staat stelt de beelden en motieven van den
ander zo in zich op te nemen en te verwerken, dat hij ze herschept
tot eigen kunst.

Amsterdam.

A. A. VERDENIUS.

Horatius over de dichtkunst
I.
.
De rijpste werken van Horatius zijn ongetwijfeld de brieven in
hexameters, met minder overmoedige losheid dan de iambi en sermones, maar met minder grandioos zelfbedwang dan de oden, geschreven tusschen het veertigste en het drieenvijftigste levensjaar,
in een tijd van bezinning en overgang tusschen den drang der jeugd
en de rust der grijsheid.
Daartoe behoort ook de brief aan de twee nog jonge zoons van
Cn. Calpurnius Piso, krijgskameraad van Horatius bij Philippi en
consul in 23 v. Chr., hoewel dit geschrift waarschijnlijk afzonderlijk
is uitgegeven en onder den titel „De arte poetica liber" veelal gegolden heeft, en nog geldt, als een soort standaardwerk over de
dichtkunst, waartoe het stellig niet bestemd was. Veeleer is het de
waarschuwing van een vaderlijk vriend en erkend dock min of meer
gedesillusionneerd dichter aan nauwelijks volwassen jongelui, die
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met studentikoze bravoure zich tot leedwezen van hun achtenswaardigen vader bezondigden aan artistieke liefhebberijen in plaats van
zich ijverig toe te leggen op het voorbereiden van hun maatschappelijke toekomst, zooals dat onder studenten meer voorkomt.
Citaten uit vanouds beroemde handboeken en herinneringen aan
Atheensche colleges vormen hier het stramien voor sterk persoonlijke uitvallen, die soms zeker meer den dichter zelf of zijn publiek
in het algemeen gelden dan de geadresseerden.
De eerste 72 verzen bevatten als kern een uiterst korte en ietwat
laatdunkende samenvatting der vanzelfsprekende hoofdzaken van
de inventio (rcpacytla7c)thc 1-67-coc), dispositio (rax7c.xOc 767-cog) en
elocutio (AexTcx6; 76Tvic), omlijst door een knetterend vuurwerk
van toespelingen, die zelfs gevestigde reputaties en machtige autoriteiten niet sparen :
Stet, dat een schilder met een menschenhoofd
een paardenek verbindt en bonte veeren
op disparate ledematen plakt,
een vrouwebuste op een visschestaart,
zoudt jullie dan je lachen kunnen houden?
Welnu, Pisonen, op zoo'n schilderij
lijkt net een boek, dat rammelt als een droom
en zich niet leiden laat door een idee.
Schilders en dichters mogen toch altijd,
zoo zegt men, alles wat hun hart begeert?
Ja ja, die vrijheid gunnen wij elkaar;
maar daarom hoeft nog water niet met vuur
of duif met slang en wolf met lam te paren.
Een grootsche opzet vol verhevenheid
wordt later vaak met klatergoud versierd
bij de beschrijving van een somber woud,
een beekje kabb'lend door de groene wei,
Iris of Vader Rijn en ander moois,
dat niet ter zake doet. Wanneer je 'n prent
moet maken van een schipbreuk, geeft het niet,
of je mooi molens schildert. Een bokaal
is slecht geslaagd, als hij een trekpot lijkt.
In een woord, wat je doet, houd voet bij stuk !
Wij dichters off'ren dikwijls aan den schijn
Om kort te schijnen worden wij verward.
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Wie luchtig doen wil, wordt gewoonlijk flauw,
en wie verheven doen wil, opgeschroefd.
Laag bij den grond blijft, wie de stormen schuwt,
en wie naar variatie streeft, die laat
visch zwemmen in het bosch en vee in zee.
Een grove fout is overmaat -c, an deugd.
Ik ken een werkman, die zijn weerga zoekt
in bronzen nagels en in bronzen haar,
maar toch geen meester is, want een geheel
kan hij niet maken. Zoo wil ik niet zijn,
zoomin als poesmooi met een scheeven neus,
want wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.
Ben onderwerp, dat bij uw krachten past,
begint daarmee en overweegt het lang.
Wie goed gekozen heeft, die vindt vanzelf
wel woorden en de juiste dispositie,
wat hierop neerkomt, als ik 't goed begrijp,
te zeggen, wat juist nu te zeggen is,
en al de rest voorloopig uit te stellen.
De toekomstdichter moet in woordenkeus
heel fijngevoelig en voorzichtig zijn,
liefst 't welbekende nieuwen glans verleenen
door onverwacht verband. Diepzinnigheid
eischt echter soms een versch symbool, waarvan
men in den pruikentijd niet had gehoord.
Nou ja, dat mag dan, met bescheidenheid.
Neologismen gaan er 't beste in,
als zij van verre lijken op het Fransch.
Maar waarom zou een dichter nil niet mogen,
wat vroeger altijd mocht? Wat kijkt men zuur,
als ik een stoutigheidje waag, terwijl
Cato zoowel als Ennius de taal
met heel wat nieuwe woorden heeft verrijkt?
De Munt brengt toch elk jaar ook wel wat nieuws.
Zooals jong loof elk jaar de bosschen tooit,
en 't oude valt, zoo wijkt het oude woord
voor 't nieuwe woord, dat straalt in bloei der jeugd.
Ben beeld van 't leven. Of de zee in 't land
de vloot beschutting tegen stormen biedt,
een koningswerk, of dat een waterplas
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in vruchtbren grond herschapen steden voedt,
of een rivier, tot bet'ren stroom bekeerd,
niet meer met onheil dreigt, 't moet al vergaan.
En zou de taal dan onverganklijk zijn?
Veel oude woorden komen weer terug,
in onbruik raakt, wat thans en vogue is,
want woorden gelden door gebruik alleen.
Den Haag.

A. RUTGERS VAN DER LOEFF.

Hesiodus' Theogonie
Hesiodus' Theogonie heeft ons geinteresseerd als een vroeg monument van
de Grieksche taal en litteratuur, onze belangstelling werd echter sterker
getrokken naar de „Werken en Dagen" van den Boeotischen boer. In een
geschiedenis van den Griekschen godsdienst wordt zij plichtsgetrouw behandeld naast de andere theogonieen en evenzoo in alle inleidingen tot de
historie van de wijsbegeerte der Oudheid. Terecht vindt zij in beide een plaats :
zij bevat een systematische samenvatting van godsdienstige voorstellingenzij is een genealogie — mede op haar grondt zich de opvatting van lateren,
dat Homerus en Hesiodus aan de Grieken hun goden hebben geschonken.
De voile beteekenis van de Theogonie, haar belangwekkendheid als kosmologie, haar bijzonder karakter boven andere, soortgelijke werken in de
Oudheid, heeft echter m. i. eerst kort geleden Dr. Paula Philippson, een
collega in Frankfurt, in het licht gesteld door een beknopte studie, getiteld
„Genealogie als mythische Form."
Alle verschijnselen, zoo zegt de schrijfster in het begin van haar uiteenzetting, krachten en wetten van de kosmos vormen een eenheid, die op een
genos lijkt ; onderzoeken wij dus een kosmologie of theogonie, dan zijn wij
bezig aan een onderzoek naar het wezen van de kosmos volgens de opvatting
van den dichter. In het genos is het oorspronkelijke wezen van den stamvader tijdloos, het sterft niet met zijn drager : de opeenvolgende geslachten zijn
het in-den-tijd-zijnde. Deze beide zijden zijn ook in de genealogie der goden
to onderkennen. Hesiodus beschrijft in zijn mythe over ontstaan en zijn van
de wereld een worden, dat zich voltrekt als genereeren en baren van wezens
in een genealogische verhouding van ouders tot kinderen. Het geschiedt in
twee trappen :
eerst een Oec7)v yivoc cao -Cov
ckpz--fjg o iS rocia, xcci. Oi.)pocvO6
g'CLXTCV
(44)
en
xcci. dcv8pc.7)v (47).
8e6Tepov oci5te Zjva, Oec7)v rcocrip'
Tijdens de eerste periode ontvouwt zich het Occ7)v yevoc oci8oZov; dat zijn
zichtbare natuurverschijnselen, (Aarde, Hemel, Rivieren, enz.), dynamische
gestalten (Eros, Eris e. a.), normatieve machten (Themis, Nemesis e. a.) enz.
Deze zoo verschillende elementen, onder elkaar verbonden als leden van twee
geslachten, zijn uit Chaos en Gala geboren, niet door een godheid geschapen,
1 Ondertitel : „Studien zur Theogonie des Hesiod. Symbolae Osloenses.
Fasc. Supplet. VII. Ed. A. W. Bragger, Oslo, 1936.
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alle in gelijke mate van goddelijken aard ; onverschillig of zij weer- of minder
omvattend zijn in hun competenties, bestaan zij als gelijken na as t elkaar.
De natuurverschijnselen zijn geen physieke indrukken, de normatieve
machten geen abstracties of werkingen : met de andere krachten zijn zij
levende, voortbrengende gestalten, misschien belichamingen van de „principes", die zij voorstellen : Licht, niet het Licht, Donkerte, niet het Donker,
Zee, niet de Zee. Hun oorsprong zijn Chaos en Gaia, maar niet uit hun
huwelijk zijn zij geboren (r 16), noch ontstaat Gaia uit Chaos : deze wezens
zijn van den „beginne" of gescheiden en hun stamboomen blijven zorgvuldig gescheiden. Chaos is dus niet, als in andere theogonieen, de oorsprong der
dingen, noch het ruimtelijke oer-principe of een stoffelijk oer-element zooals
lateren dat opvatten. Chaos is het vorm-looze, dat Nux en Erebos, de donkerten van de aarde en van de onderwereld voortbrengt, die zeif weer in zich
bergen Hemera en Aither, Licht boven en in de atmospheer, hun tegenstellingen, welke eerst hun eigen wezen vol-maken. Hier reeds blijkt de Grieksche
denkvorm, welke in het samenvatten van polaire tegenstellingen de totaliteit
van een verschijnsel begrijpt en omvat.
Nux ontvouwt zich, zonder bevruchting, in kinderen welke de elementen
zijn van haar eigen wezen, alle vormloos : doodskrachten : Moros, Ker,
Thanatos, Hypnos e. a., pijn-doende krachten : Momos, Oizus; noodlotskrachten : 1VIoixen, Keren, (Parcen) ; verder in krachten als Nemesis, Apate, Eris,
Ate, Lethe enz., krachten van leugen, pijn, strijd, moord, moeiten en verdriet. 1 N a a s t de kinderen van Chaos staan de kinderen van Gaia. Gaia, het
vorm-principe, „baart" het vormgevende of gevormde : uit haar komen
voort : Hemel, Bergen, Zee, de drie elementen van het Grieksche landschap.
En uit haar verbinding met Ouranos en met Pontos komen nu alle machten
en krachten voort, voor zooverre deze niet uit Chaos zijn geboren, b. v. uit
Gaia en Pontos : Nereus en de Nereiden, Thaumas, Phorkys, K.- eta, wier
kinderen de Graien en Gorgonen zijn, Eurybia.
Chaos en Gaia vormen met hun nakomelingen en met Eroos, de derde
oorsprong, die Chaos en Gaia tot voortbrengen dwingt, maar zeif niet voortbrengt, een groote totaliteit : er bestaat geen ordening naar grootheid van
macht, geen normatieve machten heerschen over deze kosmos ; voorzoover
zij bestaan (b. v. Nemesis, Dike, Themis), genieten zij geen primaat. Er is een
ordening naar den aard der machten, naar hun eigenlijke wezen, waaraan
iedere goddelijke gestalte haar deel-hebben aan het geheel dankt. De oorspronkelijke machten verliezen niet aan kracht of beteekenis noch sterven zij,
ook al schenken zij vele wezens het aanzijn. Het „gebeuren" in deze totaliteit
is to vergelijken met het „gebeuren" in een logisch systeem : de hoogere begrippen blijven kwalitatief onveranderd en kwantitatief onverminderd, ook
nadat vele lagere begrippen er van afgeleid zijn. Dat is het wezenlijke :
immers, die „kinderen" stellen de ontvouwing voor van het wezen der
„oudere" godheden, hun bijzondere modificaties. Chaos blijft onveranderd
bestaan, ook al zijn Erebos en Nux uit hem geboren en Erebos en Nux
blijven bestaan na de geboorte van Aither en Hemera. En Pontos blijft
eeuwig en onveranderd, ook na haar vele geboorten, want Nereus en zijn
dochters, Phorkys en Keto, Thyella en Oxypeteia, de Gorgonen en Eurybia
zijn alle ontvouwingen, aspecten van haar eigen wezen, eeuwig en onveranderlijk als zij ; diepte en verte, onbedwingbare kracht, raadselachtigheid,
verschrikking, wonderbaarlijkheid, liefelijkheid, zooals zij blijkt in het spelen
van de golven aan het strand en am de schepen, enz.
1 Hier blijkt duidelijk zin-geving : krachten van Nacht zijn Leed, Wrok,
Bedrog, enz.
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Uit Niet-Vorm (Chaos) en Vorm (Aarde) is alles „voortgekomen" : NietVorm en Vorm zijn de totaliteit van de Kosmos. Uit Diepte-zonder-Grond en
Begrenzing (Gevormdheid) zijn „voortgekomen" Donkerheid in twee vormen
en Licht in twee vormen. Zonder verrnenging, zonder onderlinge strijd. In
polaire tegenstelling vormen de beide oorsprongen met hun „kinderen" —
buiten alle ethische waardeering, in een gelijkwaardig, goddelijk z ij n —
de totale eenheid van een wereld zonder worden, want de „geboorten" beteekenen niet het begin van een nieuw zijn. Het tijd-looze zijn der „kinderen"
wordt als bijzondere vorm losgemaakt uit het zijn van de „ouders" tot een
zelfstandig tijd-loos zijn. her is geen wereld van zich continueerend worden:
te gezetter tijd, iv xacipy, hebben „geboorten" plaats : modificaties van een
tijd-loos zijn. En alle wezens blijven bestaan, tijd-loos ook in de volgende
perioden : de veranderingen, gebeurtenissen zijn in dit statisch systeem een
eeuwig nu.
In de tweede periode is de genealogie echter een uitdrukkingsvorm van
gebeurtenissen, die zich in den tijd afspelen, in de continueerend, uit verleden
over heden naar toekomst verloopende, in duur te meten, tijd („Geschehenszeit" tegenover „Seinszeit"). Hier blijkt ook een lijn naar een doel : Zeus'
heerschappij : het is de trap van het worden. Ouranos is bestemd, onttroond
te worden door Kronos, deze weer door Zeus en Zeus door Maar hij
behoudt zijn gewonnen rijk na een geweldigen strijd, waarbij de wereld van
het „Zijn" in een wilde opwinding verkeert : de oermachten sidderen, Chaos
gloeit door Zeus' bliksems, maar . . . . zij helpen en na de worstelingen straalt
het rijk van Zeus : de Titanen storten in den Tartaros, „even diep onder de
aarde, als de wereld van Zeus onder den hemel" (72o vlg. ; weer blijkt bier
een polaire visie !) Hier ontrolt zich een worden voor ons : zonen volgen op
vaders, die, zoo niet gedood, dan toch voorgoed verdrongen worden, de
ouders blijven bier niet dezelfde macht behouden, als de „ouders" in de trap
van het „zijn". De heerscher Zeus wordt als kind geboren, er is een duur tot
zijn volwassen-worden. De tijd wordt bier ook gemeten (493, 636) ; er vinden
causaal met elkaar vervlochten handelingen plaats, in ononderbroken verbondenheid op een bepaald doel gericht.
Zeus' heerschappij is echter niet op zichzelf doel : zij ook is bestemd, onder
te gaan ; zij behoort tot het worden, is dus gedoemd te vergaan. Maar de
aard van zijn macht wijzigt zich .Hij vereenigt zich met normatieve machten
uit de wereld van het eeuwige-zijn, n.l. met Metis, met Themis, met Eurynome, met 1VInemosyne, die, zooals wij zagen, in de zijns-wereld geen primaat
hadden, alleen eeuwig blijvend waren, als alle andere. Aldus wordt Zeus' heerschappij, geworden door macht, tot de wereld or de van Zeus. Door hulp
van, door verbinding met tijd-looze, steeds-zijnde machten, vooral door die
van de ordening, is deze verandering geschied. En deze heeft ook invloed op
de wereld van het zijnde : deze is van een zijns-wereld tot een zijns-orde geworden.
Het gebied van Chaos en Gaia, het vormlooze en het gevormde, de totaliteit
van het zijn is met de wereld van het worden (de heerschappij van Zeus)
vereenigd tot de totaliteit van de kosmos. In deze kosmos zijn nu Nacht,
Dag, Dood en Slaap b.v. niet meer de tijdlooze zijns-vormen; zij zijn bier
machten met een bepaalde functie, hun toegewezen door Zeus, de ordenaar :
zij geven donkerte en licht, rust en sterven, verschijnen en gaan in vaste
afwisseling : in dit rijk gelden bepaaldheid, regelmaat, bindende regelen en
wetten.
Het probleem betreffende de verhouding van de kosmos van het oogenblik

64
(de nu-bestaande, de ervarene) tot de bij iedere kosmos immanente tijd-looze
zijns-factoren is hiermede gesteld ; een probleem, dat nooit den Griekschen geest met rust liet. Het verband tusschen de in tijd afloopende ervaringswereld met de in haar bestaande elementen van eeuwigen duur, het
verband m. a. w. tusschen de kosmische periode en het tijdloos-zijn, zoo zegt
de schrijfster, heeft zijn expressie zoowel bij Homerus en Parmenides, als bij
Empedokles en Plato gevonden (p. 28).
Bij de Grieken is, ook blijkens de Theogonie van Hesiodus, en in tegenstelling met de Theogonie der Babyloniers, welke door Dr. Philippson wordt
vergeleken, de denkvorm te onderkennen, welke verschijnselen tracht te
begrijpen als en te ordenen tot een eenheid in paarsgewijze tegenstellingen,
maar dan principieel verschillend van die paarsgewijze tegenstellingen,
waarbij twee machten elkaar uitsluiten, of vernietigen, of elkaar opheffen
door verzoening in hoogere eenheid. Noch is bier sprake van een ethische
waardeering van de betrokkene tegenstellingen of van een evolutionistische
beschouwing : de wereld van de verschijnselen wordt rationeel, zonder be- of
veroordeeling, gezien in polaire tegenstellingen, die zonder elkaar onbestaanbaar en ondenkbaar waren, ongescheiden, gescheiden, te zamen de voiheid
van het „zijn".
De uiteenzetting is in beknopten stijl gegeven : daardoor is het boekje
rijker, dan ik hier kan suggereeren ; m. i. heeft de schrijfster de rechten van
de Theogonie op een plaats in de geschiedenis der wijsbegeerte op verrassende
wijze bevestigd en tevens een waardevolle bijdrage geleverd voor de studie
van het zich-steeds-continueerende element in de Grieksche denkvormen.
D. LOENEN.
Amsterdam.

Puzzel
a-a-a-a-a-a--ae-as-as
bei - bos
cen - ci - cum
da - do - du
e-e-e
fu - go - gor
le - le - li - li - li - lis
men - mi - mu - mu - mur

nes ni ni
phu - po - pri
quo (qu een letter)
ra - res - ri - ri - ri - rus
se - si - sus
ta - ta - te - te - ti - tu - tus
us - us - us - us - us
ves - vi

Zoek uit bovenstaande lettergrepen woorden.
Zet die onder elkaar en ge vindt een spreuk van Ovidius.
De aanhalingen, die hier volgen, zijn aan Horatius ontleend.
I. propraetor op Sicilie in 216 v. Chr. 1o. jaarlijksche passaatwinden.
11. Ganymedes - raptus ab Ida.
2. Spoken.
3. gunde Romulus en Remus het 12. telwoord.
13. Oxford.
leven niet.
14. een rechter, grande malum.
4. oude naam van Corinthe.
5. Achilleus' dappere soldaten.
15. olet - hircum.
6. listig.
16. quid fles?
17. goddeloosheid in Athene.
7. - dulce laborum.
18. Cur- - oderit campum.
8. - nutrix leonum.
19. Virgo.
9. Rom. Geschiedschrijver,
Oplossingen voor 2 januari bij Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84, Utrecht.

HERMENEVS
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JAARGANG, AFL. 5 — 15 JANUARI 1937

Mededeeling
De redactie van HERMENEUS stelt er prijs op te berichten, dat
de toevoeging van de bijlage van Mr. W. B. Westermann bij het
Decembernummer buiten medeweten van de yedactie is geschied.
REDA CTIE.

Uit de antieke folklore VP
De Stichtingssage van Carthago. I
Jaren geleden vond ik in een dagblad — nog wel in een voor
kinderen bestemd bijvoegsel — het volgende, ontleend aan „Verhalen, die de Iroqueezen aan hun kinderen vertellen". Het opschrift
luidde „Hoe de witte man kwam", en de inhoud was in het kort
aldus. Lang voor de komst van Columbus droomde een Indiaan,
dat hij een groote witte vogel uit het Oosten zag komen en weer
verdwijnen. Daarop kwam de witte man in een kano met groote
witte vleugels, ook uit het Oosten ; hij vroeg om een klein plaatsje,
zoo groot als een buffelhuid. Maar hij sneed de huid aan smalle
reepen, bond die aan elkaar, en omspande met de verkregen riem
een heel stuk land. — De rest doet niet ter zake : men begrijpt, dat
ik dadelijk herinnerd werd aan de bekende sage omtrent de stichting
van Carthago, zooals die o. a. bij Justinus en ook bij Vergilius
voorkomt. Justinus (XVIII 5, 9) vertelt dat Dido „na een plaats
gekocht te hebben, die met een runderhuid bedekt kon worden . . . .
de huid in heel dunne reepen liet snijden en zoo een grootere ruimte
in beslag nam dan zij gevraagd had ; daardoor kreeg die plaats
later den naam Byrsa".
De gewone opvatting omtrent dit verhaal wil, dat de sage
verzonnen zou zijn ter verklaring juist van den naam Byrsa ; dit
woord is verbasterd uit Punisch „bozra" („top", „burcht"), maar
men zag er het Grieksche p6p6cc („huid") in. De juistheid van deze
1 No. V in Jrg. V afl. 9 (15 Mei '33). Hier volgt een omgewerkt fragment
uit een voordracht, gehouden op den Mnemosynedag 1936.
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verklaring moet m. i. betwijfeld worden. Weliswaar niet in eerste
instantie op grond van het Indiaansche verhaal. Men moet hier
nl. rekening houden met de mogelijkheid, dat dit door blanken,
b.v. door missionarissen, is overgebracht. Er zijn meer zulke gevallen
bekend ; zoo vertelt Halliday in zijn „Greek and Roman Folklore",
dat hij ergens een ietwat verwrongen lezing van het verhaal van
Orpheus en Eurydice gelezen heeft, verteld door een Amerikaanschen neger, die het zonder twijfel van een blanke moet hebben
opgevangen. Bovendien was Prof. Uhlenbeck, dien ik als autoriteit
op dit gebied raadpleegde, zoo vriendelijk mij te berichten, dat het
buffelhuidmotief hem uit Indiaansche verhalen onbekend was en
z. i. zeker uit Europa geimporteerd moet zijn. 1
Er zou dus aanleiding geweest zijn, de geheele coincidentie uit
de gedachten te zetten, indien niet mijn aandacht getrokken was
door een artikel van Caland in het „Sertum Nabericum" van 1908,
getiteld „Het stichtingsverhaal van Thebe en Karthago". Hier
wordt dus een nieuwe factor in het geding gebracht : de stichting
van Thebe. De sage luidt zoo : Cadmus, door zijn vader uitgezonden
om zijn door Zeus geroofde zuster Europa te zoeken, kwam te
Delphi ; de godheid gebood hem, zich door een rund den weg te
laten wijzen, en op de plaats, waar het rund zich zou neerleggen,
een stad te stichten. Cadmus trok door Phocis, trof daar een rund
aan en volgde het ; op de plaats, waar later Thebe verrees, legde
het rund zich neer ; Cadmus offerde het daarop aan Athena. 2
Ook hier wordt dus een stadstichting met een rund in verband
gebracht, maar op andere wijze : het rund gaat den stichter voor
naar de bestemde plaats, legt zich neer en wordt geofferd ; de huid
speelt dus geen rol. Er is dus een aanmerkelijk verschil naast
zekere overeenkomst tusschen de stichtingslegenden van Thebe
en Carthago, maar Caland weet dat verschil te overbruggen. Nadat
hij opgemerkt heeft, dat Thebe volgens de Grieken evenals Carthago
een Phoenicische en wel een Tyrische kolonie was, wijst hij boven1 Reinh. Kohler, Kl. Schr. II p. 319 vlgg., op wiens verhandeling met zeer
veel materiaal over „Sagen von Landerwerbung durch zerschnittene Haute"
mijn aandacht eerst achteraf gevestigd werd, schrijft overigens : „Endlich
sei noch erwahnt, dass nach Kottenkamp, Die ersten Amerikaner im Westen
S. 382 . . . . verschiedene nordamerikanische Indianer (Delavaren, OhioIndianer, Irokesen) erzahlen, dass von Europaern die Betriigerei der zerschnittenen Kuhhaut bei Landkaufen an ihnen veriibt worden sei".
2 Vgl. o. a. Eurip. Phoen. 638 vlgg.
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dien op een heel merkwaardig gegeven. Wanneer tegenwoordig de
Betsjoeanen, een Kafferstam, een nieuwe nederzetting stichten,
zoeken zij een stier uit de kudde, naaien zijn oogen met peezen toe
en laten hem dan vier dagen vrij loopen ; den vijfden dag zoeken
zij hem en slachten hem op de plaats, waar men hem vindt. Hij
wordt gevild, het vleesch wordt gebraden en als offermaal onder
het yolk verdeeld. Daarna wordt de huid aan reepen gesneden ;
in alle richtingen worden mannen uitgezonden, om deze reepen
in den grond vast te prikken op plaatsen, waar de paden toegang
geven tot de nieuwe vestiging, die zoodoende beveiligd wordt
tegen tooverij van buitenaf.
Hier vinden wij dus de beide motieven vereenigd. Caland neemt
aan, dat men hier aan een totem-dier denken moet ; bij de Betsjoeanen staat nu nog het rund in hooge eer, hetgeen Caland illustreert
met bijzonderheden, ontleend aan zijn bron, een verhandeling van
den Engelschman Willoughby. Dan moet de conclusie luiden, dat
men in over-ouden tijd de plaats voor een vestiging door den totemgod zelf liet aanwijzen, maar bovendien die nederzetting door den
god zelf liet insluiten : „men woonde, om zoo te zeggen, in den god
zelven". Ook bij de Phoeniciers en bij de meeste Semieten heeft het
rund, speciaal de stier, in hoog aanzien gestaan ; Caland herinnert
o. a. aan den Baal-Moloch der Phoeniciers zelf en aan den stier
van Phalaris.
Aan deze gegevens kunnen wij nu andere toevoegen. In de eerste
plaats herinner ik aan het zwijnsprodigium bij Vergilius. In het
3e boek der Aenels, vs. 389 vlgg., voorspelt Helenus aan Aeneas,
dat hij een wit varken met 3o jongen vinden zal en op die plaats
een stad stichten moet ; in VIII wordt hetzelfde nog eens gezegd
door den Tibergod en heeft het orakel speciaal betrekking op de
stichting van Alba Longa. Ditzelfde was ook het geval bij Fabius
Pictor ; bij Dionysius en bij Varro heeft het betrekking op de
stichting van Lavinium, zij het ook met toespeling op Alba Longa.
Doch dit is bijzaak. Hoofdzaak is, dat ook hier een dier de plaats
voor de stadstichting aanwijst, en dat het bovendien in boek VIII
(84 vlg.) , als het gevonden is, door Aeneas geofferd wordt. Maar
er is nog iets. Bij Vergilius is er geen sprake van, dat het varken
Aeneas naar de plaats der stichting voorgaat. Er is evenwel een
aanwijzing, dat in een oudere vorm der legende hiervan wel sprake
was. Want Varro (de lingua latina V 144) vertelt, dat Alba Longa
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zijn naam ontleende aan een sus alba ; `haec e navi A eneae quom
fugisset, triginta pant pOYCOS' Het varken was dus van Aeneas'
schip ontsnapt, en men moet het nageloopen zijn. Zoo levert de
stichtingslegende van Alba Longa een zuivere parallel voor die
van Thebe.
Een andere parallel levert m. i. een sterk argument ten gunste
van de verklaring van Caland ; zij wordt dan ook aangehaald in
een verhandeling over het totemisme door Salomon Reinach. 1
.

StraboenFsuvl,dathSmniescbrgvolkd
Hirpini door een wolf naar zijn nieuwe woonplaatsen werd gevoerd.
De naam is afgeleid van (h)irpus, het Sabijnsche woord voor „wolf" :
`Irpini appellati nomine lupi, quern irpum dicunt Samnites ; eum
enim ducem secuti agros occupavere', zegt Festus. En Reinach
maakt de gevolgtrekking : „il est donc tres vraisemblable qu'ils
reconnaissaient le loup pour totem."
Er zouden nog wel andere parallellen aan te voeren zijn ; zoo
herinnert Van der Leeuw 2 aan het interessante voorbeeld van
de twee zoogende koeien, die nog geen juk gedragen hadden, en
die de ark uit het land der Philistijnen naar het land van Israel
terugbrachten. „En de koeien gingen al loeiende rechtuit op den
weg naar Beth-Semes, en weken niet af, noch ter rechter-, noch
ter linkerhand ; en de vorsten der Philistijnen gingen achter haar,
tot aan het gebied van Beth-Semes toe . . . . En toen de wagen
gekomen was op den akker van den Beth-Semesiet Jozua, bleef
hij staan . . . . en zij offerden de koeien den Heer ten brandoffer"
(I Sam. 6, Io-14). Ook hier sluit dus de overeenkomst mede het
offer in.
Voor de stichtingslegende van Carthago is nog aanzienlijk meer
vergelijkingsmateriaal aan te voeren ; vooral Kohler in het reeds
geciteerde artikel biedt een schat van gegevens. 3 Indertijd had reeds
mijn Utrechtsche collega Van Hamel mij attent gemaakt op twee
plaatsen, de eene ontleend aan Geoffrey van Monmouth (Galfredus
1 Cultes, 1VIythes et Religions (19o5) I p. 25. — Het mag bekend ondersteld
worden, dat men vroeger veel als totemisme kenmerkte, wat dien naam
feitelijk niet dragen mag. Zoo kan het rund der Betsjoeanen een heilig dier
zijn zonder meer ; de wolf der Hirpini was vermoedelijk inderdaad een totem.
2 Phanomenologie der Religion (1933) p. 65.
3 Het is overgenomen uit Orient and Occident III (1864) 185-187; ook
het onmiddellijk volgend art. „Fine Serbische Kuhhautsage", ontleend aan
Arch. f. slavische Philol. I (1876) 154 vlg., heeft op dezelfde stof betrekking.
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Monumetensis) in zijn Historia Regum Britanniae 6,11 uit de
le helft der I2e eeuw, waar van den Saks Hengist een dergelijk
verhaal verteld wordt, de tweede aan een I Jslandsche sage, Ragnars
Saga Lodbrokar (c. 17). De eerste bron, in dit verband ook reeds
geciteerd door Jacob Grimm in zijn Rechtsaltertiimer 1 , kan naar
Van Hamels oordeel zeer wel onder klassieken invloed staan ; het
gegeven is dus misschien niet onafhankelijk. Van de tweede kan
men dit weliswaar evenmin met zekerheid zeggen. Eenerzijds zijn
in deze saga, geschreven in de 14e eeuw, maar die tot ± i000 kan
teruggaan, geen aanwijzingen van klassieken invloed te vinden,
zoodat Van Hamel meer geneigd is, hier aan een „Wandermotiv"
te denken ; anderzijds blijkt uit een opmerking van Grimm, die ook
deze saga citeert, dat hetzelfde verhaal ook in andere Skandinavische bronnen voorkomt 2 zoodat klassieke beinvloeding indirect
kan hebben plaatsgevonden. Toch stelt de lezer misschien belang
in deze sage, die op de stichting van Londen betrekking heeft.
De zoons van Ragnarr LodbrOk komen onder leiding van Ivarr,
den oudste van hen, bij koning Aella van Engeland en vragen een
stuk land. Dan luidt de betreffende passage aldus : „Nu besluiten
zij onder elkaar, dat Ivarr hem (Aella) eeden zal zweren, dat hij hem
niet bestrijden zal en geen vijandelijke plannen tegen hem zal
smeden, maar dat hij van Engeland zooveel land krijgen zal als een
ossenhuid, zoo groot als hij die maar krijgen kon, besloeg. Nu neemt
Ivarr de huid van een ouden os, laat die met vocht doortrekken
en laat ze driemaal spannen. Dan laat hij ze zoo fijn mogelijk uiteensnijden en laat ze in haar lengte uitloopen, onverschillig met welken
kant boven, haarzijde of vleeschzijde. En toen dit afgeloopen was,
bleek die riem zoo lang, dat het een wonder scheen, en dat het bij
niemand opgekomen was, dat het zoo zou kunnen uitvallen. Dan
laat hij ze op een vlakte uitstrekken, waarop dit zulk een groot
stuk land bleek te zijn, dat het een groote stadshaag was. En aan
de buitenzijde daarvan laat hij grondvesten afteekenen als voor
groote stadswallen. En dan laat hij veel werkvolk komen en laat
veel huizen op de vlakte optrekken, en daar laat hij een groote
stad maken, en die heet Londen".
In dit verband mag herinnerd worden aan een mededeeling van
,

1
2

p. 90 vlg. en 939 ; vgl. KOhler t. a. p.
111. Sago Gramm 8 p. 176; Fornaldar Stigur.
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Liebrecht 1 , dat hij van een Engelschman een overeenkomstig
verhaal hoorde aangaande het Londensche Hyde-Park („Hyde"
zou zijn „hide": „huid" : merkwaardigerwijze is dit ook een oude
landmaat). In een volgend artikel behandelen we nog eenige andere
hiermede samenhangende gegevens, waaruit o. m. blijken zal, hoe
de list met de ossenhuid meermalen ook in verband is gebracht
met de koloniseerende werkzaamheid van onze Nederlandsche
voorvaderen.
Utrecht.

H. W.

Latijnsche advertenties
Aan de vriendelijkheid van mijn collega Prof. Mr. V. H. Rutgers
heb ik het to danken, dat ik den lezers van Hermeneus eenige
Latijnsche advertenties uit de „Times" kan voorleggen, en de
correspondentie, die naar aanleiding van die advertenties aan de
redactie gezonden werd.
In de „Times" van 2 Juli 1936, p. 13, kwam de volgende, over
groot oppervlak afgedrukte, advertentie voor. Ze was geillustreerd
met de afbeeldingen van een kraanvogel, een ooievaar, een giraffe
en een glas „Guinness".
LINES SUGGESTED
to a CLASSICAL SCHOLAR
by some recent
GUINNESS ADVERTISEMENTS.

THE CRANE AND THE STORK.
Si tibi, grus, esset, longove Ciconia collo,
Qui sapor in nostris faucibus esse solet :
Si mihi combibulum tibi fata, Ciconia, gutter,
Si mihi donassent congrua colla Grui:
Vos sapidos, longos equidem deducere potus
Possemus pulsis sollicitudinibus.
1 Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, ][85i p. 514;
Kohler t. a. p. her vindt men nog een andere in Engeland spelende parallel,
aangaande de plaats Bulverhithe aan de kust van Sussex.
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THE GIRAITE.
Aspice dum monstrum ! quanti dispendia colli!
Si mihi dent haustus sex bona fata pedes !
W. H. D. R.
GUINNESS PRODEST — PROSIT !
Daarop volgde dit artikel in de Times van 3 Juli 1936, blz. 15.
A NEW CAREER FOR SCHOLARS.
Aspice dum monstrum — an advertisement in Latin verse in a
modern newspaper. Nothing that the Junior Burgess for that home
of classical study, the University of Oxford, has written about
the "dead" languages in his book on living English will do so much
as an advertisement in these columns yesterday to convince the
"plain, practical fellows" of commerce that Latin, at least, is alive
and worth money. Half a century ago a fine scholar left Oxford
to join the family carpet manufactory. When, in a flash, he gave
the name Abaptus to a new undyed fabric, his father began to
believe that there was something, after all, in a classical education.
But carpets cannot hope to lend themselves to Greek and Latin
like drink, which has been the subject of much good literature
in both tongues, and a subject of which many that study them have
been full. To speak of PORSON and his compotators, PROFESSOR
BRUNCK, with whom he got drunk, and PROFESSOR RUHNKEN,
with whom he got more drunken, is to take too high an ideal ; but
the Dr. Folliotts and the Dr. Middletons in the novels of PEACOCK
and of his son-in-law have not been without their counterparts —
great scholars and great lovers of good wine — in real life. In
choosing drink, then, for his first essay the brilliant youngster
who has just set out on this new career has chosen fitly.

Fill the cup, and fill the can ;
Have a rouse before the morn —
in the words of TENNYSON we may drink his health and wish him
long and increasing success. He that can both renew the credit
of Latin and invent a new career for scholars de republica bene
meruit indeed.
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In de „Times" van 4 Juli blz. 15 gaf naar aanleiding hiervan een
lezer de volgende herinnering aan een advertentie van een to koop
aangeboden papegaai:
TO THE EDITOR OF THE TIMES.
Sir,—when the talk is of advertisements in Latin, it is seemly
to remember the example set by a late Librarian of Eton, Harry
Broadbent. His book of "Leviora" contains scores of advertisements
out of your "Agony" column turned into Latin verse. Disbelieve
it who will, he made seven melodious hexameters out of this :
"Parrot, handsome Amazon ; clean talker, whistler ; tame ; ideal
pet ; good companion ; guarantee. L. 8 io S., with cage. — Smart,
23 Dancer Road, Fulham S.W. 6."
Psittacus en venit pulcher, prope Amazona flatus;
sibilat et loquitur belle, feritate remota ;
suavior haud comes esse potest ; emere et licet octo
cum cavea aureolis ; pignus neque deerit ementi.
Lautus ego ; at domus est vicensima tertia, Pago
qua Saltatorum vices se tendit in amplo,
Africus et nomen (sexta haec pars) dat regioni.
And with wit as deft as his scholarship he turned : "Gentleman
wishes to be received as Paying Guest in a respectable family" into
Vir probus hic hospes nequaquam immunis honestam
(anglorum modo sit) poscit inire domum.
I am etc.
HAUD IMMEMOR.
En eindelijk lezen we in het nummer van 20 Juli '36 het volgende :
TO THE EDITOR OF THE TIMES
Sir,—May I remind you that some years ago a Latin advertisement appeared in your Literary Supplement? It related to a little
book of Latin epigrams, &c., entitled "Nuces Relictae," by D. 0.
Malcolm. This was published by Philip Allan and Co., of Quality
Court, at 3s. 6d., and the advertisement was as follows :—
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Pristina pensa nucesque placet revocare relictas
Te puero? revocet parvulus ecce liber.
Undique collectis Dougal Malcolmius addit
Versiculis propriae carmina pauca lyrae.
Quam lepidum Allanius, quali edit ab aede Philippus!
Vendere vult solidis, dimidium adde, tribes.
I think one of the wittiest examples I have seen is the advertisement about the parrot given in your issue of July 4, but your
correspondent did not point out that the English and Latin versions
do not quite agree as regards the price.
These letters recall to one's mind a passage in one of the Epistles
of Horace where the poet suggests terms in which a slave, who is
not entirely faultless, might be offered for sale. Some modern
advertisers might profit from the warning :
Multa fidem promissa levant, ubi plenius aequo
Laudat venalis qui vult extrudere merces.
(Epistles II, ii, Io-ii.)
Yours faithfully,
P. H. McCORMACK.
South Mead, Ingatestone, Essex.
A. S.

Het begrafenisverbod in Sophokles'
Antigone
Een nieuwe schooluitgaaf van de Antigone 1 beweert, dat
„iemands lijk onbegraven te laten gold als een gruwelijke schennis
van goddelijke en menschelijke wet." Daarmee hangt Kreon, zoo
hoog als Haman de gunsteling van koning Assuerus. Maar dat lijkt
me te hoog, zelfs als Vreeken zich voor zijn vonnis op Erwin Rohde
beroept. 2
Vreeken, Sophoclis Antigona.
Veel materiaal reeds bij W. Vischer, Zu Sophocles Antigone, Rhein. Mus.
N. F. XX (1865) p. 444.
1
2
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In de Ilias vallen de helden als proof voor honden en vogels.
Eenzelfde lot wordt Mardonios voorspeld. Inderdaad werden na
Plataeae de gesneuvelde Perzen op een hoop geworpen in het vrije
veld, waar ze anatomische nieuwsgierigheid mochten bevredigen.
Aileen Mardonios zelf kreeg een graf, heimelijk , waarschijnlijk van
een Griek die zich vorstelijk liet betalen door den zoon van den
gevallene. Nog in de vijfde eeuw werd dus den gesneuvelden vijand
die geen Griek was een graf geweigerd.
Tusschen Grieken onderling was toen de spelregel reeds anders.
Na den slag verzocht de partij die het veld had moeten ruimen
om uitlevering van haar dooden, en de vijand was verplicht dit
verzoek in te willigen (Toys vexpok 67coarc6v3oug ci7coaoUvoct). Anderzijds gold het verzoek om uitlevering als erkenning dat men
het spel verloren had. De eerste wapenstilstand om zijn dooden
te begraven wordt gesloten in de Ilias, Boek H. In de vijfde eeuw
geldt dit gebruik als een flavEA?Av coy vOIoc, die later teruggevoerd wordt op Theseus of Herakles.
Maar deze al-Grieksche wet laat een uitzondering toe. Wanneer
in den Heiligen Oorlog (355-346) de Lokriers het slagveld hebben
behouden, weigeren ze teruggave van de gevallen Phokensers, die
zich aan tempelroof bezondigen : het is ook weer een al-Grieksche
wet heiligschenners onbegraven te laten liggen. Ook landverraders
verging het aldus. De Arkadiers, bondgenooten van den Messenier
Aristomenes, steenigen als verrader hun koning Aristokrates, en
gooien zijn lijk onbegraven over de grens. In den loop van denzelfden oorlog werpen de Spartanen vijftig Messenische opstandelingen, waaronder Aristomenes, in den Kaiadas, een ravijn in den
Taygetos, dat ook in historischen tijd nog een open graf is voor de
ergste boosdoeners. Ook het lijk van den verrader Pausanias hoort
in den Kaiadas. En te Athene wordt nog in 406 bij het Strategenproces een — blijkens de terminologie — oud volksbesluit voor
den dag gehaald : wie zich vergrijpt aan het Atheensche yolk wordt
in den Afgrond — TO picpccOpov, een oude steengroeve ten W. van
de stad — geworpen.
Nu neemt Rohde aan, zonder bewijs, dat de overblijfselen der
misdadigers die te Athene en Sparta in den afgrond werden geslingerd, later wel weer aan de familie teruggegeven zullen zijn:
't is ondenkbaar, zegt hij , dat men de lijken in de open lucht liet
vergaan. 't Is ondenkbaar — maar het gebeurde toch. Tenminste
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in Sparta. Aristomenes weet een uitweg te vinden uit den Kaiadas
door een vos bij zijn staart te pakken en zich door het dier te laten
gidsen. Er was — dit blijkt uit de legende — geen uitweg bekend,
en wie erin lag moest er dus in blijven. En wat Athene betreft,
in 430 gooien de Atheners het Peloponnesisch gezantschap dat
Sitalkes moest bewerken in een rotsspleet. De formatie van deze
spleet kennen we niet ; maar het is toch niet waarschijnlijk, dat men
de bedoeling had om na eenigen tijd de resten weer uit te leveren
van de slachtoffers, die daarin geworpen werden eerst nadat ze
gedood waren.
Maar deze oude zede was niet meer in overeenstemming met
nieuwere ideeen. Sinds de vrijgevochten Ionische heeren hun doode
vijanden aan de honden plachten voor te werden, was het Grieksche
yolk geestelijk gegroeid. Een fijner besnaarde humaniteit had zich
ontwikkeld, bevorderd en behoed door den god van Delphi. Delphi
protesteert wanneer de ephoren het lijk van Pausanias zonder
ceremonieel in den grond stoppen. Wanneer Kreons wachter meldt,
dat Polyneikes met aarde is toegedekt, veronderstelt het koor dat
een god hierin de hand heeft gehad. Te Athene sprak een priester
uit het geslacht der Bouzugai een vloek uit over wie een doode
onbegraven liet liggen. Vandaar ligt de gedachte voor de hand
dat een willekeurige voorbijganger wat stof op een lijk strooit om
den vloek der godheid te ontgaan. Want de godheid wil recht voor
den doode, en zijn recht is een graf.
Tegen deze nieuwe door de goden gewilde orde druischt het
oude gewoonterecht in bovengenoemde gevallen in. Dat is gevaarlijk
spel. Reeds Hektor waarschuwt zijn vij and voor den toorn der
goden, als die hem een graf weigert — wat toch regel was in de vlakte
van Troje. En inderdaad zijn de goden verontwaardigd — althans
eenigen onder hen — niet omdat een mensch onbegraven ligt,
maar omdat die mensch Hektor is, hun meer dan anderen lief.
Voor een ellendeling als Aigisthos steken zij geen hand uit. Toch
aarzelt zelfs in zijn geval Euripides' Elektra haar wraak aan den
doode te koelen ; maar Orestes stelt haar gerust. Doch hoe zelden
kan de mensch zich deze gerustheid veroorloven.
Te Athene in ieder geval hebben, al voor de vijfde eeuw, humaniteit en religie een compromis gevonden tusschen j ongere idee en
oude zede. In plaats van den heiligschenner of landverrader in
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eigen land onbegraven te laten liggen, werden zijn overblijfselen
over de grens gebracht, en wie Wilde kon hem daar ter aarde
bestellen. Zoo werd in het laatste decennium der zesde eeuw met
de levende Alkmaeoniden ook de asch der overledene verbannen,
omdat de familie zich aan smeekelingen had vergrepen. Als landverrader mocht Themistokles niet in Attika bijgezet worden. Den
belhamels van den oligarchischen staatsgreep van 411 werd een
graf in het gebied van Attika en haar bondgenooten geweigerd.
De asch van Phrynichos, die reeds eerder vermoord was, werd
opgegraven en over de grens gebracht. In het Strategenproces (406)
wordt naast het oude psephisma van Kannonos een jongere wet
geciteerd, die slechts de begrafenis van heiligschenner of landverrader binnen de grenzen van Attika verbiedt. Vandaar de opmerking, dat de Atheensche zondaars in Megaris begraven worden ;
j a, net als de Megarensische vromen, spot een cynicus.
De straf aan den doode voltrokken kon verzwaard worden.
In Euripides' Phoinissai laat Kreon het lijk van Polyneikes over
de grens werpen, en verbiedt tevens aan alle Thebanen den man
te begraven. Er is verondersteld 1 dat Euripides hier twee voorstellingen contamineert. Dit is niet waar. Ook voor Phokion mag
geen Athener den brandstapel aansteken (318). En Plato's Wetten,
die herhaaldelijk het lijk van den boosdoener over de grenzen
brengen, verzwaren voor de ergste godslasteraars deze straf nog,
door iederen vrije te verbieden aan hun teraardebestelling mee
te werden.
Een uitzondering op den vijfde-eeuwschen regel is de handelwijze
der Atheners tegenover de Peloponnesische gezanten in 430, en
evenzoo de voorgestelde toepassing van het psephisma van Kannonos in 406. Maar het eerste geval is weerwraak, opgedrongen door
een minder humanen tegenstander. In het tweede geval voert de
spreker het oude volksbesluit aan, dat hijzelf zeer hard noemt,
omdat hij door den schijn van strengheid zijn bedoeling om de
aangeklaagden te redden wil maskeeren. Hoe sterk de publieke
opinie te Athene de oude zede afkeurde, blijkt uit het verhaal van
Andokides, dat de Atheners Themistokles' asch zouden hebben
opgespoord en naar alle windstreken verstrooid — een verhaal
dat Plutarchus beschouwt als tendentieuze laster, om stemming
te maken tegen de democratie.
1

Vischer, in het geciteerde artikel.
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Want juist dit was Athenes trots, dat het onder alle Grieksche
staten het meest ontgroeid was aan primitieve ruwheid. Als Perikles
roemend den eigen geest ontleedt die de Atheensche staatsgemeenschap bezielt, wijst hij nadrukkelijk op haar eerbied voor de ongeschreven wetten die de verongelijkten in bescherming nemen. De
Atheensche icacc wil een rccaeucscc, een leering, voor geheel
Griekenland zijn, ook in haar humaniteit. Het tooneel wordt niet
moe Athenes gastvrijheid en menschlievendheid tegenover smeekelingen en hulpbehoevenden te illustreeren met vele nobele gestes
uit haar oude geschiedenis. Oidipous, Orestes, Herakles, Medea,
de Herakliden kunnen van Athenes eerbied voor de etypcapoL v6p.oc
getuigen. En ook over de dooden strekt zich haar zorg uit : in de
Hiketiden springt de Atheensche koning in de bres voor Argivers,
vreemdelingen, aan wie een barbaarsche Thebaan een graf ontzegt.
Een medewerker van Perikles is Sophokles. Maar daarenboven
is hij in zijn omgeving een vroom man, diep doordrongen van
's menschen afhankelijkheid van een hoogere macht, die hij ootmoedig huldigt. Ook reeds de Antigone is doortrokken van dit
besef. Het uit zich in den reizang gewijd aan den door god gewilden
ondergang van Labdakos' huis ; in het lied van het koor na Antigone's heengaan. En de moraal van de slotanapaesten is : veruit
de eerste voorwaarde om gelukkig te wezen is : verstandig zijn,
en dat beteekent : zich er voor hoeden in iets te kort te doen aan
den eerbied jegens de goden.
En dat doet hij die den gestorvene een graf onthoudt. Niet den
doode, maar der goden wetten zoudt gij vernietigen, meent Odysseus
wanneer Agamemnon Aias' begrafenis verbiedt. In de Antigone
keert telkens weer dit motief van de ongeschreven goddelijke wet
terug. Antigone (77, 450 vv.), Haimon (745 , 749), tenslotte Teiresias
(1070 vv.) wijzen op gods wil, dien Kreon met voeten treedt.
De Antigone van Aeschylus (in de Zeven tegen Thebe) zwijgt over
deze goddelijke wet, die van Euripides (in de Phoinissai) verwijst
er terloops naar. Daarentegen brengen de beide andere dichters voor
Polyneikes' schuld in mindering, dat hij geleden onrecht kwam
wreken, terwijl Sophokies alle verzachtende omstandigheden
volkomen negeert (na vers 518 b.v.). Voor hem staat de meer of
mindere schuld van Polyneikes naar den maatstaf van menschelijk
recht gemeten buiten het geding. Laat Polyneikes een landverrader zijn en de zwaarste straf verdiend hebben — hij is nu dood,
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en de doode hoort tot Hades' machtsgebied. Geen sterfelijke
overheid heeft meer zegging over hem. Kreons verbod is een
onbezonnen menschelijke aanslag op gods macht.
Samenvattend : Kreons edict is niet in strijd met het gemeenGrieksche recht, zooals de weigering om de gesneuvelde Argivers
uit te leveren dat wel is. Maar Perikles' Athene is boven dit recht
uitgegroeid en gaat groot op een volmaakter humaniteit dan het
overige Griekenland, dan Spartanen of Thebanen. En ten tweede :
in Athene is Sophokles een meer dan gewoon vroom man, die den
nadruk legt op de religieuze basis van deze humaniteit. En zeer
gaat hem ter harte mildheid tegenover den doode : twee van zijn
zeven drama's hebben als thema de weigering van een graf door
menschelijke machthebbers. Hij is een geestverwant van Perikles'
opvolger Nikias, als hij bekend om zijn voorzichtige vroomheid.
Nikias heeft in 425 een zege bevochten op de Korinthiers, en scheept
zich in met zijn dooden, een vijftigtal. Aan boord wordt geconstateerd dat er twee van de gevallenen ontbreken. Onmiddellijk
laat Nikias een wapenstilstand vragen om de beide gesneuvelden
te gaan halen — en koopt de rust van zijn geweten met het verlies
van de eer der overwinning en het recht een zegeteeken te mogen
oprichten. Dat is gehandeld in den geest van Sophokles.
Athene en haar dichter veroordeelen wat elders nog als rechtmatig geldt.

Eindhoven.

H. HOPPENER.

Oude menschen, oude zeden
Een wijf, dat thuys haar oogen heeft,
En vraagt niet, hoe een ander leeft,
Een wijf, dat haar gebueren eert,
Maar weynigh buytens huys verkeert.
Een man, die onder eigen dak
Besluyt sijn lust en sijn gemack,
Een man, die staegh hout dit gemerckt:
Voor nacht in huys, voor dagh te werck.
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Latine.

HOMINES MORESQUE PRISCI.
Femina, pervigilans quae cuncta domestica curat,
Nec curiosa rogat, quid peragant aliae,
Femina, quae meritos vicinis reddit honores,
Attamen et raro permanet ipsa foris.
Vir, qui sub proprio praegrandia gaudia tecto,
Et dulcem requiem possidet apta sibi,
Vir, cui firma valet ceu tessara semper ubique;
Persto nocte domi, perque dies ad opus.
R. B.

Charivarius Odysseus
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V. Haarlem 1935.
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat wij bijna allen geneigd zijn
juist die personen en zaken te caricaturiseeren, welke onze bewondering
afdwingen. En door dat vervormen van hun beeld en gestalte wordt die
bewondering niet verzwakt. Integendeel: de verwrongen trekken van de
caricatuur doen onze oogen vaak opengaan voor nieuwe schoonheden in
het beeld, dat ons dierbaar is.
De kunst van de travestie is : het oorspronkelijk juist zoo veel en z(545
weinig te vervormen, dat zijn ware aard duidelijker wordt geopenbaard.
De zuivere, rake travestie van het werkelijk mooie behoudt altijd een verborgen eerbied, een verzwegen bewondering voor het schoone, dat in haar
moedwillige spiegel wordt opgevangen. Charivarius verstond deze kunst.
Achter zijn hollandsche middenstander Odysseus blijft de homerische held
steeds zichtbaar en zijn conferentie van hemelsche fabrieksdirecteuren roept
toch het beeld op van den Olympus. De „Odysseus" bevat een trouw verslag
van de Odyssee, geen enkel boek wordt geheel overgeslagen — een inhoudstabel geeft bovendien aan, welke passages zijn behandeld. Het komisch
effect wordt niet bereikt door situaties te veranderen of nieuwe te scheppen,
maar door de dwaze wijze, waarop ieder ding juist even verkeerd gezegd is
in die kostelijke huis- en tuin-verzen. W. HER.To GH S.J.

R. v. Oppenraay. Amor
Carmen Elegiacum — met eenige andere Christelijke gedichten..

N.V. Dekker en v. d. Vegt. Nijmegen-Utrecht 1936.
In de Serie ,,Latijnsche Christelijke Schrijvers" verscheen als achtste
nummer „Amor" (1890 in certamine Hoeufttiano praemio aureo donatum),
een elegie gewijd aan Damiaan de Venster, die in 1889 op het eiland Molokai,
waar hij sinds 1873 de melaatschen geestelijk en lichamelijk verzorgde,
aan dezelfde ziekte stierf.
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Mede aanleiding tot deze publicatie, was het overlijden van den schrijver,
den fijnen humanist van Oppenraay, door een belangrijke bestuursfunctie
in zijn orde, die hem aan Rome bond, gedurende lange jaren aan den kring
zijner Nederlandsche medeclassici onttrokken.
Naast specimen van elegant latijn is Amor tevens de vrucht van een
zuivere, dichterlijke ontroering. Van Oppenraay was een van die bijkans
uitgestorven generatie voor wie het latijn leefde, die in staat was er de meest
genuanceerde emoties in uit te drukken. Men zou deze verzen onrecht aandoen door ze te vergelijken met de klassieke behendigheidsproeven, die
veelal voor „latijnsche poezie" doorgaan.
Onder de 24 andere Christelijke gedichten, die het bundeltje bevat (van
begin 9e tot midden 1 7e eeuw), zijn er enkele weinig bekende, die tot de
fraaiste voortbrengselen van Christelijke Latiniteit mogen worden gerekend.
W. HERTOGH S.J.

Oplossing puzzel
Otacilius - lemures - Amulius - Ephura - Murmidones - astutus - lenimen arida - Livius - etesiae - aquosus - ducenti - Bosporus - Furius - Gorgonius Asterie - asebeia - apricum - Vestalis.
Tempus erit, quo vos speculum vidisse pigebit
Ov. de Med. Fac• 47Wat er met de opgave gebeurd is, nadat ik de drukproef verzonden heb,
weet ik niet. Wel spijt het mij, dat ze te veel moeite gegeven heeft doordat
ze niet nauwkeurig geweest is.
Oplossingen zonden: de Heeren P. fr. P. Windhorst O.P.M., Alverna;
Pater fr. Rogerius Burgers O.F.M., Ammerzoden; Prof. Mr. Dr. V. H.
Rutgers, Amsterdam, van wien ik ook van de vorige puzzel een oplossing
ontvangen heb, toen de proef al verzonden was ; Dr. J. H. Leopold, Apeldoorn; H. v. d. Kamp, Domburg ; E. J. Koppeschaar, Mr. A. ten Sande,
Dr. M. A. Schepers, den Haag ; P. J. A. Juffermans Pr., Heemstede ; Ant. R. J.
van Keeken, Kaatsheuvel; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen : Dr. C. Veltenaar,
Tholen; Dr. A. H. Kan, 'Utrecht; Mr. A. D. van Regteren Altena, 'Utrecht;
Mr. J. Woudstra, Geneve 7 Chemin Ricca, wien de prijs toegevallen is.
E. S.

HERMENEVS
9e JAARGANG, AFL. 6

—

15 FEBRUARI 1937

Van den Poolschen Latinist Pro/. Rudolf Nowowieiski wend ons
onderstaand akrostichon toegezonden naar aanleiding van het verbliji
van het prinselijk paar in zijn vaderland. Red.

Vota
IULIANAE — BERNARDO.
(Akrostichon)

Iuncta hiemis rigida quamvis aetate marito
Bernardo lepido Principe, rura petens
Ubera nostra nivis vici montana Krynicae,
Exerces niveis membra tenella viis;
Licta sponte molls celebri tellure Batava
Radere vis ligno sectilibus soleis
Integritate solum naturae soleque clarum;
Nonne vagans hilari mente bearis abhinc
Amplas per silvas cum coniuge iuncta Polonas?
An felix ubivis tamque beata fores?
Nonne tibi „Patria" et cor cuiuscumque Poloni
Rure moranti optans palpitat omne bonum?
An Guilhelminae Reginae, regia proles,
Displiceat, si istic longius esse velis
Et post in patriam redeas valetudine firma? —
Q Te alacrem teneat mira Krynica diu ! !
Vilnae (Polonia), 19.1.37.

Prof. RUDOLF NOWOWIEJSKI.
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Recente opgravingen in Itali II 1
Het grote feit van het jaar 2 voor de archaisch-italische periode
was de ontdekking van den krijgsman van Capestrano (tussen
Aquila en Sulmona, in Picenum) met verwante figuren, uitgevoerd
in locale kalksteen. De analytische studie heeft vastgesteld dat
dit stuk van italische traditie en stijl toch ook duidelijk griekse
invloed vertoont. Italisch is de gehele strak frontale opzet, italisch
de behandeling der vormen, die aan de armen van ronde-bosse tot
zeer laag relief overgaan (vgl. op apulische vazen roodfigurige dieren
met plastische kop), italisch de snit van het gezicht, dat ondanks
alle onbeholpenheid toch expressief is. De reusachtige helmhoed
vindt zijn naaste verwanten op de emmer uit de necropool van de
Certosa bij Bologna (Springer I io, fig. 823) w aarmede nog meer
relaties bestaan, zodat wij verband met de cultuur van Halstatt
aantreffen ; de verdere bewapening vertoont nauwe parallelen met
vondsten in de necropool van Aufidena (Castel di Sangro) in het
uiterste Noorden van Samnium, en in samnitische voorstellingen,
waai de oscische of piceense inscriptie goed bij aansluit. Daarentegen
vertoont de rugpartij duidelijk invloed van het schema der griekse
archaische kouroi, natuurlijk uit Groot-Griekenland stammend. Als
datum zal men wel de 5e eeuw v. Chr. moeten aannemen : het
archaisme is in Italie dan nog in voile kracht
In Etrurie heeft Populonia bijna voor een sensatie gezorgd. De
onvermoeibare Minto vond in de necropool San Cerbone een roodfigurige attische scherf met een in vernis, dus voor het branden,
aangebrachte inscriptie, die aan vankelijk voor etruscisch werd
gehouden. Rijpere overweging deed echter inzien dat het woord
„Menele" of vocativus is of rest van Meneleos, en dat „menu" wel
zal behoren tot de niet zeldzame inhoudloze griekse opschriften op
vazen. Jammer genoeg ontgaat ons hierdoor de gelegenheid om het
aanwezig zijn van etruscische handwerkslieden in Athene aan te
1 Ook ditmaal berust dit overzicht op de laatste Archaologische Anzeiger
(Beiblatt zum J ahrbuch des Arch. Instituts), dus 1935 ; daar vindt men
de bronnen.
2 zo zelfs, dat de dagbladpers in Nederland er notitie van nam, nl. de
Telegraaf van 12/X/36 (Avondbl.). Het beeld, October 1934 gevonden, is nu
in Museo delle Terme te Rome.
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tonen, waardoor de oude controverse van etruscisch import in
Griekenland nieuw licht zou hebben gekregen 1.
Een grafvondst in Canosa herinnert ons door zijn luxe er weer aan
(vgl. vorig overzicht) dat wij ook in de midden-italische periode
ons het cultuurpeil toch vooral niet te laag moeten voorstellen.
Het gaat hier om het graf van een dertienjarig meisje : zij lag op
haar doodsbed getooid met een krans met edelstenen, gouden
sieraden, een zilveren kistje in de vorm van een schelp enz. Het is
tang geleden sinds een dergelijke vondst in deze vruchtbare streken
gedaan werd 2 ; gecombineerd met de zeer rijke archaische vondsten
in Tarente, die nog steeds het museum daar verrijken, en het
prachtige tweede-eeuwse zilverwerk uit Bari, Tarente (en Ancona,
als men nog wat verder gaan wil) krijgen wij een doorlopende
traditie, die ons beter de situatie van Livius XXII, 52, 7 doet
begiijpen, waar een burgeres van Canusium, Busa, na de slag bij
Cannae de resten van het romeinse leger voedde en reisgeld gaf.
Laat-italische periode. In het vo.ige bericht 3 over Paestum schiijvend opperde ik dat er volgens de publicaties nog geen huizen
gevonden waren. Mijn bezoek deze zomer leerde dat dit onjuist is,
maar de resten zijn zo schaars dat er niets mee aan te vangen is,
zoals zij er nu vitzien. Ter plaatse deelde men mij mede, dat het
tweede-eeuwse huizen waren als in Pompeii, zoals ik vermoedde.
In Velia meen ik in de pas opgegraven buitenwijk 4 hetzelfde te
hebben geconstateerd ; vermoedelijk is hier samenhang met de
gehele politiek die Rome ten opzichte van de kusten voerde in die
tijd. In Locri en Tarente schijnen de huizen echter tot in de keizertijd
van grieks type te zijn geweest ; voor Sicilie (Centuripe, Agrigentum,
Solous, zelfs al schijnt in de laatste stad de aanleg van het geheel
romeins te zijn) geldt dit ook 5 .
zie Leopold contra Savignoni in Mededelingen Nederl. Hist. Inst. Rome III
(waar ook 5e eeuwse litteraire bronnen, die etr. import in
Griekenland veronderstellen), verder het lezenswaardige en overzichtelijke
boek van P. Ducati : Etruria antica (Paravia, Turijn) Vol. I, 151 vv.
2 vgl. oude gravures gereprod. in het aardige boekje van R. Pagenstecher :
1

(1923) 21 VV.

Apulien.
3 p. 56 ; op p. 57 herstelle men een onnauwkeurigheid : de basilica van
Pompeii is van voor 78 v. Chr. ; het juiste tijdstip is nog onzeker ; in ieder geval
tweede eeuw.
4 Archaol. Anzeig. 1935, 584.
5 binnen kort hoop ik in dit tijdschrift naar aanleiding van een recent
boek weer over antieke huizen te kunnen zeggen.
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In Larino (ten Westen van de Monte Gargano) werd een vroegromeins grafmonument ontdekt, dat in verschillende opzichten
interessant is. Het behoort tot het ronde type, welbekend door het
mausoleum van Caecilia Metella o.a., dat traditioneel was in bepaalde romeinse families die wel van etruscische afkomst waren,
daar de vorm in die cultuur inheems is 1 (vgl. de tumuli in Cerveteri) ;
Rome herschiep het tot een nieuwe kunstvorm en exporteerde die
reeds voor de keizertijd naar het Zuiden (ook in Isernia aan de
latij ns-samnitische grens is er nu een bekend) , waar de graven in
locale stijl werden uitgevoerd : een goed voorbeeld van de centraliserende en tevens radiale werking die Rome na het bellum sociale
ging uitoefenen. Aan het concentreren van italische tradities door
Rome danken wij ook het ontstaan van een pas opgegraven necropool bij Ostia, dateerbaar van ong. 4o v. Chr. af. Beziet men de
photo's dan waant men zich in de straten van een stad, die evenwel
een dodenstad blijkt te zijn. Ook hier oud-italisch goed : de aanleg
is analoog aan die van de necropolis van Caere of van de necropoli
Crocefisse del Tufo bij Orvieto, de opbouw doet aan de graffacades
van Norchia, Castel d'Asso e. a. denken. Dat het straatmotief voor
begraafplaatsen in Rome opgeld deed bewijzen gelijksoortige composities in Villa Wolkonsky (Esquilinus, hoek Via Statilia en Via
Santa Croce in Gerusalemme) en op het plein voor San Paolo fuori
le mura (de laatste echter veel verwarder en benepener van opvatting). Eveneens nog uit vroegromeinse tijd stamt waarschijnlijk een
bij het verder blootleggen van de Basilica Aemilia gevonden serie
fragmenten van documentaire reliefs met episoden uit de romeinse
geschiedenis. Hoewel nog niet gereproduceerd, zijn zij te belangrijk
om hier overgeslagen te worden : zij zetten een traditie voort die
ons reeds uit grafschilderingen van de Esquilinus bekend is 2 en
ruim vijftig jaar later litterair in onsterfelijke vorm werd gegoten
door Vergilius. De beide archaeologische monumenten bestrijken
evenwel een veel uitgestrekter sagengebied dan de Aeneis. Van
stilistisch standpunt beschouwd hebben wij hier te maken met
neoattische kunst van kleinaziatische richting, naar men zegt uit
de latere tijd van Claudius. Aan vrijwel dezelfde stijlgroep en tijd
,

1 vgl. de belangrijke studie Arch. Anz. 1935, 352/4, waar meer voorbeelden
worden genoemd.
2 zie Mededelingen Nederl. Hist. Inst. Rome Tweede Reeks II (1932),
29 vv. en pl. VI.
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wijs ik een ander, in 1929 in Rome gevonden, maar eerst nu gepubliceerd stuk, toe, een rijk en zin- en smaakvol geornamenteerd
marmeren bekken van een fontein, op gedraaide poot en met hoge
reliefs, die Nereiden voorstellen. Het werd gevonden aan de Lungotevere in Sassia, bij het Ospedale Santo Spirito, aan de ingang van
het Borgo. Als datering wordt de vroege keizertijd aanvaard, de
„colonne torse" in het midden wijst m. i. op de tijd van Claudius 1 .
Daarbij komt nog, dat in de buurt zich de resten van een brag
bevinden, die voor die van Nero wordt gehouden 3 het is dus geenszins uitgesloten dat het bekken in verband staat met een daar
aangelegde fontein, en bijv. vroeg-neronisch is, nog geen tien jaar
later dan de zoeven besproken reliefs. Als men de eveneens ioniserende neoattische crater Borghese in het Louvre uit de spheer van
Arcesilaus (ong. 5o v. Chr.) 3 vergelijkt, bemerkt men hoe ver ong.
50 na Chr. de kunst reeds van het klassieke afweek. Bij de recente
opgravingen aan de haven van Claudius te Porto bij Ostia worden
vroegere meningen nogmaals bevestigd : men vond een porticus,
waarvan de uitvoering in rustica geheel met die van de Porta
Maggiore te Rome (ook Claudius) overeen stemt. Gaat men de
voorgeschiedenis der ontwikkeling na, dan stoot men op het belangrijke columbarium van Pomponius Hylas te Rome 4 dat onder
Tiberius de eerste symptomen vertoont. Deze „zilveren latiniteit"
zet in de beeldende kunst dus later in dan in de litteratuur, waarvoor
men allerlei voorbeelden kan aanhalen.
Waren vondsten uit de vroeg-romeinse tijd ditmaal van veel
belang, aan de midden- en laat-romeinse kunst is niets van belang
toegevoegd. Wel echtet aan de godsdienst der midden-yomeinse
periode ; vooral voor hen die zich met de oosterse diensten in
het Westen bezig houden is er goed nieuws. Op de Aventinus is
nl. het Dolichenum gevonden welks al of niet bestaan ten tijde van
Merlin 5 nog een discussie kon uitlokken (bloeitijd onder Commodus).
Het gebouw (voor zover onderzocht) bestaat uit een rechthoekige
ruimte afgesloten door een nisvormige apsis. Deuren aan de zij;

,

1

Arch. Jahrb. 1935, 138 vv. ; vooral p. 195 (claudische poorten van

-Verona).

vgl. 0. Richter : Topogr. Roms 2 p. 68.
vgl. Journal Roman Studies 1934, 156 en 160/1.
4 opgenomen in het park waar ook de tomba degli Scipioni deel van
uitmaakt, aan de Via Appia.
5 l'Aventin dans l'Antiquite (1906), p. 317/8; vgl. verder 3 69
; 373/4 ; 440.
2

3
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kanten (een echt syrisch motief !) leiden naar andere, nog niet
onderzochte vertrekken. Wellicht krijgt men hier op den duur een
dergelijke compositie als bij het syrische heiligdom op de Ianiculus,
waarvan Gabriel Leroux 1 de verbindingen met christelijke kerken
in West-Azie heeft besproken. Welke rol deze oosterse diensten
in het leven speelden (natuurlijk niet ten gevolge van een zegevierende onderwerping, maar van een innerlijke verwantschap, die
in bepaalde periodes op de voorgrond treedt 2) is weer onverwachts
gebleken door een toevalsvondst aan de Via Appia Nuova. Hier,
bij „Roma Vecchia", de villa der Quintilii, werd een groep stenen
gevonden, waarvan men vermoedt dat zij tot de inventaris van de
villa zelf behoord hebben. Daaronder bevonden zich o. m. opvallend
veel stukken die met oosterse diensten verband houden : als overgang een Diana Ephesia, verder inscripties aan Zeus Bronton en
Mithras en een relief van Hypsiste Astarte in het bekende aziatische
schema, dat ook in het Dolichenum een rol speelt, nl. staande op
een leeuw ; verder is zij met vier vleugels getooid en de attributen
van Isis, het geheel in hieratische stijl, zodat wij hier een mooi
voorbeeld van syncretisme hebben. Uit dezelfde tijd stamt ook nog
een reeds langer bekende, eerst thans gepubliceerde, grote zilveren
schaal uit Parabiago (bij Milaan) met voorstellingen die op Attis
betrekking hebben. Daar hij bij zijn ontdekking dienst deed als
deksel van een asvaas, mag men wel aannemen dat hij uitdrukking
gaf aan het geloof aan vleselijk herboren worden van de begravene.
Men vindt er immers op voorgesteld het huwlijk tussen Attis (de
steeds herboren wordende god van de vegetatie) en Cybele, de
moeder der stoffelijke natuur als centrale groep, het geheel omgeven
door de personificaties van de elementen lucht, water (zoet en zout)
en aarde en die van de vier jaargetijden, benevens door de symbolen
van de zonnebaan die dit alles beheerst (een slang om een obelisk
gewonden) en van de eeuwigheid (Aeon in het rad van de dierenriem). Blijkbaar bevinden wij ons hier in de spheer van grafsymboliek, waarin Prof. Snijder ons enige jaren geleden een blik
heeft gegund 3
C. C. VAN ESSEN.
Zwolle.
.

Origines de 1'Edifice hypostyle p. 320/I bij fig. 74.
deze quaestie is van vele kanten en omzichtig behandeld door Prof.
Dr. H. P. Blok : Ontleening en Invloed (inaugurele rede Utrecht 1927).
3 Mnemosyne LV (1927), 401 vv.
1

2
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Nog eens : Latijnsche advertenties
I.
De lezing van het aardige artikel „Latijnsche advertenties" in
de vorige aflevering herinnerde mij aan een boekje, dat getiteld is
„A Child's Garden of Verses" by R. L. Stevenson en dat verdient
onder de aandacht van de lezers van Hermeneus te worden gebracht.
Het bevat 64 gedichtjes voor kinderen en tegenover elk gedichtje
de Latijnsche vertaling van T. R. Glover. Deze heeft zelfs het titelblad in een Alcaeische strophe weten weer te geven door het onderschrift : „Published by W. Heifer & Sons LTD., at Four Petty Cury,
Cambridge, England, in Nineteen Hundred and Twenty-Two"
aldus vrij te vertalen : „Musarum amantis sumptibus et typis
Impressus exstat iam liber Hefferi Qua Camus antiquam per urbem
Tardior it madidosque campos." En zijn opdtacht luidt :
M. R. G.
Scripsit haec stilus paternus
Imperante filia,
Imperare nam puellas
Obsequi patres decet.

P. H. D.

II.
Van een leerling van wijlen Dr. R. v. Oppenraay S.J. ontvingen
we onderstaande advertentie, die door
Dr. v. Oppenraay in 1905
vervaardigd wend. De Latijnsche en Nederlandsche vertalingen zijn er
bijgevoegd. Red.
KpettipOpyog xocf. of i-rcapoc. oci!)-roii,
pacramoi iv 'Alla-reAoMtly ttloc-clonc7)Acet,
iv Tet
Trig inc Aooy8o6vou Ocyucac
zai, 'TOU TWV AeanoTe4v OzeTo5 xocXoutiivou
auvay
3eZni-cc 4)xo3611,•1aocv tizycaonpenic •
iv 4)
cl.n"EAcccp•ifioXILvoc p.ecroi3v-roc
icriAg lletpaxtow veavtLv Ocv3peLv TCCXVTOEY)
Ma i-coim npoxeicreToct
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ma crutLEATpcc auppocckacTocra.
"Oc Ocv
TO TccoAvr'ipt.ov TOT() A intax6cIrtra6,
zni.ciTcov ailoc xal, critdcTcov OALywp6v
1.1.6)pfav OcpX1reL •
rcccO6v yv6o-eTat..
1905.

Kreymborgus cum sociis,
aulae regiae vestitores,
ineunte mense Martio
anni M C M V
Amstelredami
in vico dicto Lugdunensi
ad ripam fossae Dominorum
officinam aperuerunt,
ubi
puerorum, adolescentium, virorum
vestimenta
et confecta prostant
et ad mensuram conficiuntur.
Quisquis data occasione hanc officinam
invisere non curat,
cultui corporis et crumenae
pariter nocet. —
A. Kreymborg & Co, Hofleveranciers, Leidsche straat hoek
Heerengracht, Etablissementen voor Heeren-, Jongeheeren- en
Kinderkleeding, gemaakt en naar maat. Geopend Maart 1905. —
Hij die, daartoe in de gelegenheid zijnde, nalaat onze magazijnen
te bezoeken, benadeelt zijn uiterlijk en zijn financien. —

Uit de antieke folklore VII
De Stichtingssage van Carthago. II
Ook wanneer men uit ons vorig artikel die gegevens buiten
beschouwing laat, waarvan het niet vaststaat, dat zij niet litterair
beinvloed zijn, dan hebben toch o. i. de overblijvende bewijskracht
genoeg om de gevolgtrekking te rechtvaardigen, dat Caland geheel
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of althans in hoofdzaak juist gezien heeft. In een zeer wijd gebied,
met Phoenicia misschien en voorloopig als centrum, blijkt de
herinnering te hebben geleefd en hier en daar nog voort te bestaan
aan een tijd, toen men een nederzetting stichtte op aanwijzing van
een heilig dier — al of niet een totemdier —, dat vervolgens geslacht
werd, waarna men de huid aan reepen sneed en daarmede het nieuwe
gebied of mat en omgaf. Het zijn zulke gegevens, die als waardevol
resultaat van folkloristisch onderzoek mogen geboekt worden.
De varianten, die wij in het vervolg nog zullen bespreken, hebben
voor de antieke folklore in den zuiveren zin van het woord weinig
of geen waarde; ze zijn alleen merkwaardig, inzooverre ze ons een
indruk geven, hoe een oer-oud motief zich over een groot deel van
de wereld verbreiden kan ; hierbij zij nog opgemerkt, dat klaarblijkelijk ontaarde varianten geheel buiten beschouwing zijn
gelaten. 1
In een gedicht uit de 14e eeuw van Jehan d' Arras over de fee
Melusine speelt de edelman Raymondin de Forez dezelfde rol als
Hengist en Ivarr ; alleen is hier sprake van de huid van een hert.
Een Beiersche sage wil, dat reeds Abraham bij zijn komst in Hebron
(vgl. Gen. 13) zooveel land vroeg, als hij met een runderhuid
omspannen kon ; zelfs weet een Slavische legende te verhalen, dat
de duivel, then hij uit bet paradijs verdreven werd, God om zooveel
grond verzocht, als een ossenhuid in beslag nam, en dat hij die
vervolgens in dunne reepen sneed. Ook in Engelsch-Indie zijn overeenkomstige verhalen in omloop, evenals in Lijfland en Esthland;
o. a. zouden de steden Riga, Moskou en Calcutta op dezelfde wijze
als Londen zijn ontstaan.
Niet alleen evenwel op de stichting van steden, maar ook op den
bouw van tempels, kerken en kasteelen hebben dergelijke sagen
betrekking ; zoo b.v. op den bouw van de Kathedraal te Serajevo
en op dien van de kerk van St. Michael op den Mons Garganus in
Apulie aan de Adriatische Zee 2 Een sage uit Oberhessen verhaalt,
.

1 KOhler t.a.p., aan wien de meeste der hier volgende gegevens zijn ontleend, waarom alleen in het tegenovergesteld geval de bron is aangegeven,
brengt ook van zulke ontaarde varianten een reeks voorbeelden.
2 Bull. of Celt. Stud. 5, 12 (mededeeling van coll. Van Hamel). Na afsluiting van dit artikel nam ik, op vriendelijke aanwijzing van den heer
J. Brouwer te Leeuwarden, inzage van een verhandeling door Dr. J. Schoo
in De Vrije Fries 32 (1934) p. 1 vlgg., die vele overeenkomstige kerkbouwsagen uit Friesland, Sleeswijk-Holstein en het Berner Oberland behandelt.
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dat reusachtige rotsblokken bij Birstein nog herinneren aan het
slot van een reuzin, aan wie de geheele streek toebehoorde. „Das
war aber so gekommen : das wilde Weibsbild hatte gesagt, es wolle
nur so viel Land haben, als es mit einer Kuhhavt bedecken kiinnte.
Als man ihm das erlaubte, schnitt es die Haut in ganz klimperkleine
diinne Riemen und erlangte so die Herrschaft fiber die ganze damit
u mspannte Gegend".
In ons vorig artikel was sprake van een overlevering bij verschillende Indianenstammen van Noord-Ainerika, volgens welke de
Buropeanen zich bij hun komst op Indiaansch gebied van dezelfde
list bediend zouden hebben. Merkwaardig mag het heeten, dat hetzelfde meermalen en in zeer verschillende streken van Nederlandsche
kolonisten verteld wordt. Zoo vermeldt Bastian 1 : „Finer der
Kambodischen Minister . . . . erzahlte mir die Geschichte einer Landerwerbung durch zerschnittene Haute, die nach ihm in friiherer
Zeit von den Hollandern am Kambodiaflusse versucht sein sollte
und die ganz wie eine Kopie der Karthaginiensischen List lautete".
Op Formosa zouden onze voorvaderen in 1620 hetzelfde schelmstuk hebben uitgehaald. Du Halde 2 weet daarover mee to deelen,
dat een Nederlandsch schip door storm beland was aan de kust
van het eiland, waar toen de Japanners zich genesteld hadden. De
zeelieden vroegen om een stuk land, zoo groot als een ossehuid.
„Les Hollandois prirent done une peau de boeuf, qu'ils couperent
en petites aiguillettes fort fines, puis ils les mirent bout a bout, et
ils s'en servirent pour mesurer le terrain qu'ils souhaitoient. Les
Japonois furent dabord un peu fachez de cette supercherie : mais
enfin, apres quelques reflexions, la chose leur parut plaisante ; ils
s'adoucirent, et ils peimirent aux Hollandois de faire de ce terrain
ce qu'ils jugeroient a propos. C'est sur ce terrain qu'ils batirent le
Fort, dont j'ai parle plus haut : on voit encore aujourd'hui sur la
porte ces mots : Castel Zelandia 1634".
Aan de vestiging der Nederlandsche heerschappij op Java is al
eveneens een dergelijke sage verbonden. Men weet, hoe Jan Pieterszoon Coen, nadat hij in 1617 gouverneur-generaal geworden was,
den grondslag van het Nederlandsch gezag in Indie gelegd heeft
door de verovering van Jacatra. Sir Thomas Stamford Raffles, de
Geographische and ethnologische Bilder, Jena 1873 p. 44 8 ; Kohler t.a.p.
'Description de la Chine I (1736) p. 184 vlg. De plaats wordt, evenals de
volgende, door Kohler aangeduid.
1
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luitenant-gouverneur van het eiland Java en onderhoorigheden
onder Engelsch bewind, en vervolgens schrijver van het tweedeelig
werk „History of Java" (1817), citeert bij de bedoelde passage als
bron „de Javaansche historici". Wie daarmee bedoeld kunnen zijn,
heb ik niet kunnen nagaan ; het zou wel van belang zijn te weten,
of dit verhaal inderdaad van inlandsche zijde gekomen is. Het heet
dan 1 , dat de Nederlanders, voor zij te Jakatra landden, een verbond
hadden gesloten met den sultan van Bantam. Vervolgens begonnen
zij onderhandelingen met de Engelschen en met Pangeran Jokarta,
den vorst van Jacatra. Maar het duurde niet lang, of zij vonden
gelegenheid, een sluwe list tegen hem uit te spelen. Zij gaven voor,
uitsluitend te komen voor het aanknoopen van handelsbetrekkingen, en slaagden er in, vriendschap te sluiten met den vorst.
Vervolgens heette het, dat hun schip hersteld moest worden, en
zij vroegen daarom, de rivier de Tangerang te mogen opvaren ; ook
dit werd hun toegestaan. Toen dit gebeurd was, bracht de kapitein,
om een langer verblijf te forceeren, zelf zijn schip tot zinken. En
dan lezen we : „He afterwards waited on the prince, and requested
as much more land as could be covered by a buffalo's hide, on which
he might build a small pondok. This being complied with, he cut
the hide into strips, and claimed all the land he could enclose with
them. To this also the prince, after some hesitation, consented".
Het is duidelijk, dat al deze verhalen ons niets kunnen leeren
omtrent de oorspronkelijke lezing en bedoeling daarvan ; het lijdt
wel geen twijfel, dat ze alle in laatste instantie van de Dido-sage
afstammen. Niettemin zou men gaarne weten, hoe het te verklaren
is, dat juist van de Nederlanders in zoo uiteenliggende streken
telkens hetzelfde verteld wordt. Zelfs zou men hieraan nog een
vierde geval kunnen toevoegen : Kohler citeert een artikel uit het
tijdschrift Globus van 1876, waaruit blijkt, dat ook de Chineezen
hetzelfde van onze voorvaderen vertellen ; alleen werd in dit geval
niet van een ossehuid, maar van een tapijt gebruik gemaakt.
Zoo eindigen wij dan met een soort puzzle. Hebben de Nederlandsche kolonisten tegenover argelooze inboorlingen inderdaad wel eens
deze list toegepast, daartoe door de Dido-sage geinspireerd? Of heeft
in al deze gevallen de fantasie van Europeesche, Javaansche en
Chineesche historici gewerkt, mitsgaders die van een hoogwaardigheidsbekleeder van Kambodja? 1k weet niet, wat minder gel ooflijk
klinkt. Zooveel is wel zeker, dat — ingeval men aan de laatste
1 II p. 153 vig.
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hypothese de voorkeur moet geven — men zich de verbreiding der
sage nog veel algemeener denken moet, dan uit de aangehaalde
voorbeelden valt op te maken.
H. W.
Utrecht.
Naschrift. Een vraag, hierboven p. 90 aangeroerd, kan ik nu

beantwoorden, dank zij inlichtingen, die ik door bemiddeling van
coll. Gonda ontving van den heer B. van der Linden, indol. docts.
te Amersfoort. De legende komt inderdaad in inlandsche bronnen
voor, waarvan de voornaamste is Hikajat Hang Toeah (ed. Sheilabear ; in de Duitsche vert. van H. Overbeck p. 303 vlgg.) ; verder
in Hik mentjeriterakan radja radja Malaka (zie H. M. Neubronner
van der Tuuk, Tijdschr. v. Ned. Indie 1849, I p. 387) ; in beide
gevallen geldt het echter de Portugeezen. Voor Java vgl. Cohen
Stuart, „Baron Sakandher", waar Moer Djangkoeng (J. Pzn. Coen)
de rol van Dido vervult. Een eensluidend verhaal in een „Chinese
account of the Spanish acquisition of Manila" by Wilkinson,
Papers on Malay subjects — Malay Literat. pt . I — p. 10; vgl.
ook W. P. Groeneveldt over hetzelfde motief in Thaiwan hoe tsi
of Beschrijving van Formosa, boek I fol. 16 (Bijdr. Kon. Inst. 6 —
IV p. 233, 2).

Horatius over de dichtkunst
II.
Het eerste, meer algemeene gedeelte van den brief aan de gebroeders Piso wordt voortgezet door 46 verzen over de verschillen in
maat en toon, gevolgd door 34 over de verhouding tusschen traditie
en oorspronkelijkheid:
Wat maat voor heldendaad en krijgsbedrijf
het meest geschikt is, toont Homerus ons.
75 In ongelijke verzenparen vond
de klacht haar uiting, later ook de lust;
maar wie der elegieen vader is,
daarover zijn de heeren 't nog niet eens.
Archilochus schiep in zijn jamben zich
so een eigen wapen, ook voor het tooneel
bijzonder practisch, waar de dialoog
goed hoorbaar zijn moet. Maar het liergedicht
zingt ons van goden en van godenzoons,
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van bokskampioen en renpaard, eersten prijs,
85 van jonge lief de en studentenfeest.
Wie zich niet aan dit toonverschil kan houden,
verdient niet, dat men hem een dichter noemt.
Schaam u meer dom te blijven dan te zijn!
Een blijspelstof verdraagt geen tragisch kleed.
so Thyestes' maal laat kwalijk zich verhalen
in verzen als voor een familiefeest.
Laat alles blijven op zijn eigen plaats!
Soms grijpt het blijspel naar een volley klank,
als Chremes' toorn in ernst aan 't buldren slaat.
95 Een tragisch held klaagt in gewone taal,
als Telephus of Peleus in ellende
hoogdravendheid laat varen en 't publiek
juist daardoor des te heviger ontroert.
Techniek is niet voldoende ; het gehoor
10o moet worden meegesleept door bet gevoel.
Een lach verwekt een lach, een traan een traan.
Wilt gij mijn medelijden, lijd dan zelf !
Dan slechts ontroert de rol van Telephus
of Peleus. Maar dreunt gij een lesje op,
105 dan schiet ik in den lach of val in slaap.
Bij jammerklachten past een droef gelaat,
bij toorn een dreigend en bij scherts een blij.
Omstandigheden doen van binnen uit
ons vroolijk zijn of ernstig, droef of bang.
110 Daarna uit zich de stemming in de taal.
Als een repliek met de omgeving vloekt,
dan grinnikt het publiek op elken rang.
Wie spreekt, maakt veel verschil, een slaaf of held,
een oude heer of opgeschoten knaap,
115 een dame of een trouwe kindermeid,
een reizend handelsman of keuterboer,
een vreemde snoeshaan of inheemsch product.
Volg de traditie of wees consequent!
Brengt gij Achilles weer eens op 't tooneel,
120 dan zij hij driftig, onvermurwbaar, flunk,
wars van het recht, vertrouwend op zijn zwaard.
Medea zij onbuigzaam, Ino weenend,
Ixion ontrouw en Orestes somber.
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Brengt gij een stof, die nooit behandeld is,
schept gij een personage uit het niet,
dan blijve het zichzelf gelijk tot 't eind.
Begrippen te doen leven valt niet mee.
Houd u dus liever aan de Dias
dan carte que colite origineel te zijn.
't Gemeene goed wordt uw privaatbezit,
130
als gij niet 't platgetrapte paadje gaat,
u niet tot letterlijk vertalen leent,
en niet laat vangen in een palingfuik,
die tot geen enkle vrijheid ruimte laat.
135 Begin niet zoo als een, dien ik niet noem:
„Het lot van Priamus ga ik bezingen,
den heldenoorlog . . ." Halt, mijn jonge vriend!
Een toontje lager ! Want het staat zoo mal,
als Bergen baren en er komt . . . een muis.
140 Hoe anders hij , die aller voorbeeld is :
„Zing, Muze, hem, die na den val van Troje
veel volken en veel steden heeft bezocht."
Die geeft geen rook na licht, maar licht na rook;
want daarop volgt het spannend avontuur
145 van Lotophagen, Scylla en Cycloop.
Die vangt niet aan met Meleagers dood
of Leda's tweelingsei, als Diomedes
of Trojes ondergang zijn einddoel is,
maar die ploft midden in een handeling,
150 als was 't begin bekend, spoedt naar het slot,
laat weg, wat weinig indruk maakt, en mengt
zó(5 phantasie en waarheid, dat het klopt.
A. RUTGERS VAN DER LOEFF.
Den Haag.
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Vijflingen
In de Radio-Bode van 22 Januari 1937 is bladz. 71 geheel gevuld
door een advertentie van Quaker en H-0 havermout leveranciers,
bevattend een portret van de Canadeesche Dionne-vijfling en een
commentaar over vijflingen in het algemeen en de genoemde in het
bizonder. Daarin wordt gevraagd of de lezer zes verbazingwekkende
feiten wel kent. Inderdaad zijn eenige van die feiten merkwaardig,
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zoodat menigeen bij de lezing met mij Solon zal nazeggen : yvdcam.4
8' °diet noWc 8t8ccax6p,evoc. Het eerstgenoemde feit echter, dat dit
de eerste keer is, dat een vijfling langer dan een uur in leven is
gebleven, meen ik te moeten betwisten.
Gellius toch spreekt onder de vele wetenswaardigheden, die hij
heeft medegedeeld in zijne Noctes Atticae, in Lib. X Cap. 2 ook
over vijflingen. Na te hebben verteld, dat Aristoteles heeft overgeleverd, dat in Egypte eene vrouw een vijfling heeft ter wereld
gebracht, dat dit getal zeer zeldzaam is en nooit is overtroffen,
vervolgt hij : „Maar de geschiedschrijvers van den tijd van Augustus
berichten, dat onder diens regeering een slavin van Caesar Augustus
in het gebied van Laurentum vijf kinderen heeft gebaard, die slechts
eenige dagen hebben geleefd (eosque paucul o s dies vixisse)".
Bij die plaats van Gellius heeft M. Hertz in zijne editio maior
verscheidene passages uit verschillende geschriften van Aristoteles
geciteerd, waarin over vijflingen, 7TEVTaUp,OL, sprake is en waaruit
blijkt, dat zij voornamelijk in Egypte zijn voorgekomen, hetgeen
Plinius N. H. VII, 33 aan den fetifer potu Nilus amnis toeschrijft.
De leerrijke advertentie eindigt met de betuiging, dat „het
wonderbaarlijke feit dat deze vijflingen in leven bleven en in blakende gezondheid voorspoedig opgroeiden, voor een goed deel te
danken is aan het voorgeschreven voedsel, w. o. het welbekende
Quaker Havermout."
Zoo heeft dan die havermout het vijftal weerhouden den raad
van zoovele groote dichters te volgen, die nadrukkelijk hebben
verklaard, dat het voor den mensch het beste is niet geboren te
worden en indien men niettemin op dit tranendal verschenen is,
het maar zoo spoedig mogelijk weer te verlaten. Reeds Theognis
heeft ons gewaarschuwd:
cptivccc t7cc,z0ovEotolv ecpc.cprov
/2.18' ic71.8ei.v oct'i•ac Wog lleAtou •
piArra, 8' Oncoc 6xta-ra 7c6Xac 'Alko 7reAcrocL.
TC&VTCOV 1.1,6 t-Lil

En Sophocles, die toch altijd zoo goed gehumeurd heette, verzekert ook:
A cplvare -rOv anocv-rcx vc. —

.4

A6yov • TO 8', g7 EL cpcxl,
13•1vat. xeZeev Oecv nep if) —
xeL, noV) 8eoTepov, eoc Tocx.LaToc.
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En zelfs de comicus Alexis, van wien men het niet zou hebben
verwacht, doet denzelfden somberen toon hooren:
TO p.il yev6o-Ocac iliv xpcfcrLaT6v icre ad,
iTc&v y6wica.L 3' 4.4 Tdczca-r' gxecv Tao;.

Maar ondanks die welmeenende raadgevingen blijft de vijfiling
leven dank zij de Quaker Havermout en het is voortaan levenslustigen geraden terstond na hunne geboorte met dat voedsel te
beginnen en daarna over te gaan tot de joghurt van professor
Metschnikoff, over welks gebruik en voortreffelijkheid Hermeneus
hun op pag. 83 van den 'sten jaargang de gewenschte inlichtingen
kan verstrekken. P. H. D.
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Ingezonden door Mevr. H.
E. Kasteleyn—Beyerinck,
den Haag.

Vergilius-puzzle
Vul van de volgende Vergilius-verzen, die alle aan de Aeneis ontleend zijn,
het ontbrekende woord in. Geef vervolgens het zinnetje aan, dat in de gevraagde woorden verborgen is. Waar in de Aeneis kan men dit zinnetje
vinden?
I.
Martis (matris) luco, Symaethia circum
2.
nec telis occurrere virginis audet.
expulsum patriis, nova regna petentem
3.
artnis ; pueri circum innuptaeque puellae
4vomens tardum fumum lentusque carinas
5.
6.
puerum foedatique ora Galaesi;
procul campis meditantem in proelia taurum,
7.
8.
egomet, duo de numero cum corpora nostro
moritura deos et conscia fati
9.
1o.
quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda
I I.
nequit atque oculos per singula volvit,
I2.
ratem saevisque vadis immittite syrtis,
I3.
nec te comitem hinc portare Creusam
14.
fore illustrem fama fatisque canebant
15.
etiam donis istis, quae plurima mitti
virumque cano, Troiae qui primus ab oris
16.
anhelanti similis, quem praepes ab Ida
17.
I 8.
iubae capiti ; nec sufficit umbo
19.
cum gemitu fugit indignata sub umbras.
Ingezonden door Ant. R. J. van Keeken, Kaatsheuvel.
Oplossingen voor 3 Maart aan Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84,
Utrecht.
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Silva Immota
In den namiddag van een der laatste Decemberdagen ronddwalende door
de lanen van een Geldersch landgoed werd ik mij bewust van het volgende
verschijnsel en van de daaraan met betrekking tot het menschenleven te
hechten beteekenis.
Wanneer men door een bosch loopt, ziet men, vooral als dit een hoog
opgeschoten dennenbosch is en als men op het verschijnsel let, de stammen,
op honderd plaatsen tegelijk, langs elkaar schuiven. Kijkt men b.v. onder
het voortloopen naar rechts, dan schuiven de dichterbij zijnde stammen naar
rechts ten opzichte van de verderaf zijnde, of wel: laatstgenoemde ziet
men naar links gaan ten opzichte van de dichterbij zijnde, maar tevens naar
rechts met betrekking tot de zich nog verder weg bevindende stammen.
Staat men nu plotseling stil . . . . dan is er in het bosch een weldadige rust :
alles blijkt op z'n plaats te staan.
Zoo schijnt ook in het menschenleven soms alles te „bewegen", maar door
deze willekeurige daad, dit „stilstaan" kan men de rust er in terugbrengen.
Ik heb getracht deze gedachte in onderstaande Latijnsche verzen weer
te geven.
Het metrum is het Alcmanische, ook wel het Tweede Archilochische
geheeten, zie b.v. Hor. Carm. I : 7 en 28.

Silvestri parte in patriae nebulosa dies me
Ire foras hora decuma vult.
Vesper adest ; silvam immotam solamque requirens
Intro iam sub sidera prima.
Praetereurt abies quercus fagusque superba
Totaque silva movere videtur
Se arboribus ; saliunt stirpes ramique recedunt
Ac redeunt virgultaque saltant.
Omnia, quae video, loca iam mutare videntur,
Iam totus lucus loca mutat,
Fit saltatio iam communis : quattuor, octo,
Viginti saltant ubicumque.
Dextrorsum atque sinistrorsum spectantur abire,
Quaeque fuit modo prima, movendo
Extremum video stirpem retinere locum nunc ;
Ultima quae fuerat modo, prima est. —
Subsisto : stat silva ingens immota manetque
Arboribus locus omnibus idem.
Summa quies habitat ; frutices omnes removeri
Sede sua stabilique recusant.
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Omnia sic vita in nostra terrere solent nos
Interdum motu ; remanere
Non possunt, quos diligimus iuxta morituri,
Afficiuntque dolore relictos.
Per vitam properamus enim, quo firma nec umquam
Interitura videre negatur.
Tempora mutari sentimus cunctaque in illis. —
At simulac consistere vis tu:
Stat munus, statque officium, stat vita tua, stant
Leges aeternae superorum.
Silva immota manet vitae servantque quietem
Rerum stirpes praecipuarum.
At fortasse malum magnum — vel cara propinqua
?
Mortua — te fecit dubitare
Stirpes in terra remanent : ramos tamen omnes
Iactant concutiuntque procellae.
Rotterdam.
W. VAN OORDE.

Een Grieksch-Egyptisch testament
Met een moderne paraphrase op rijm '
In het zestiende jaar van Imperator Caesar Domitianus Augustus Germanicus, 3o Choiak, in Oxyrhynchus van de provincie Thebais ; onder de
gunst der goden.
Het volgende heeft, wel bij zinnen zijnde, getesteerd Soeris, dochter van
Harpochras, den vrijgelatene van Sarapion, zoon van Chairemon en Pnepheros, dochter van Annius, alien uit Oxyrhynchus, terwijl als haar voogd
optreedt haar man Atreus, zoon van Teraus alias Thaubastis, dochter van
Phatreus, alien uit dezelfde stad, op de straat. Het worde mij geschonken,
in goede gezondheid de beschikking over mijn eigen goederen te behouden,
ze te gebruiken en te beheeren naar mijn eigen goeddunken. Maar na mijn
dood vermaak ik aan mijn zoon Areotes, die de zoon heet van Thomis,
dochter van Soeris, indien hij leeft, en zoo niet, aan zijn nakomelingen, het
mij toebehoorende huis gelegen naast het Sarapeum bij Oxyrhynchus, in
de wijk vroeger genaamd naar de kazerne der ruiters, met het erf, de ingangen
en uitgangen, en alle dependenties, op voorwaarde, dat mijn voorzeide man
Atreus zal bezitten het woonrecht en de uit het huis met erf gewonnen huurpenningen voor den tijd van zijn leven, zonder dat hij huur heeft te betalen ;
door niemand mag hij er uitgezet worden ; bovendien zal mijn zoon Areotes
hem jaarlijks 48 zilverdrachmen betalen totdat bereikt is een totaalbedrag
van 30o zilverdrachmen, dat bepaald is door mij en mijn man, ten einde
op de overeengekomen wijze ongedaan te maken de schuld van 600 zilver_
1 Pap. Oxyrh. 104 uit het jaar 96 n. Chr. Deze tekst werd behandeld op
het werkcollege in de Papyrologie aan de Leidsche Universiteit. Een der
studenten, wiens anonymiteit wordt geeerbiedigd, heeft de paraphrase vervaardigd.

99
drachmen, die ik bij mijn voorzeiden man Atreus had aangegaan blijkens
bankacte betreffende woonrecht in hetzelfde huis met erf. Ook zal mijn
genoemde zoon aan Tnepheros, dochter van Atreus en mij, na den dood van
mijn man binnen 3o dagen de door mij vastgestelde som van 4o zilverdrachmen uitkeeren ; en dezelfde zal woonrecht bezitten op de kamer gelijkvloers in de poort, wanneer zij mocht scheiden van haar man tot den tijd
waarop zij (zich weer met hem?) verzoent, en wel zonder betaling van huur.
Het zal niemand vrijstaan . . . . na den dood van mijn man nog iets te
vorderen van mijn zoon of zijn rechtverkrijgenden op grond van de bankacte betreffende het woonrecht, op welke wijze ook ; hij is vrijgesteld van de
betaling van . . . . Aan niemand laat ik verder iets van het mijne na. Mijn
voorzeide man Atreus, uit dezelfde stad, is het eens met alles wat hierboven
beschreven staat, op straat . . . . (cetera desunt).

PARAPHRASE.
Er leefde in 't oude Egypte
Een dame, Soeris genaamd.
Men is haar nu nog niet vergeten:
Zij werd door een papyrus befaamd.
Het gebeurde op een dag, dat die dame
Aan de broosheid des levens plots dacht :
„Ach, voor je iets hebt kunnen zeggen,
„Staat al op je grafsteen : Rust zacht !"
Dus maakt zij, heel goed bij haar zinnen,
In Oxyrhynchus haar testament.
't Was de 30e van de maand Choiak,
Domitianus was dicht bij zijn end.
Haar man moest bij alles haar helpen:
Een vrouw kan dat niet zoo alleen.
Tusschen haakjes, de man heette Atreus,
Net als d'andre in 't grijze verleen.
Zij schreef : „'k Hoop nog heel lang te leven,
„Ik vind het op aarde zoo schoon!
,; Maar is dan mijn eind eens gekomen,
„Dan laat ik alles na aan mijn zoon.
„Men noemt hem het zoontje van Thomis,
„Maar heusch, hij is toch van mij.
„Mijn huis en mijn hof moet hij erven
„En al, wat daartoe hoort, erbij.
„Maar 'k moet nog een voorwaarde maken,
„En dat is voor Atreus, mijn man:
„Tot zijr dood toe mag hij erin woven
„Of 't verhuren, als hij dat kan.
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„Verder moet dan mijn zoon Areotes
„De helft van de schuld, die 'k heb staan
„In zes termijnen betalen.
„300 — Dat zal toch wel gaan!
„En dan Tnepheros nog, mijn dochter.
„Ik wench, dat zij ook nog iets heeft :
„zto drachmen dus moet hij haar geven,
„Maar pas, als haar pa niet meer leeft.
„En dan schenk ik nog aan mijn dochter
„Het kamertje in 't poortgebouw.
„Wie weet, heeft zij dat nog eens noodig,
„Het is maar een zwakke vrouw.
„Wordt zij door haar man eens verlaten,
„(De mannen zijn somtijds zoo slecht)
„Dan heeft zij nog altijd die kamer,
„Waaraan het kind zoo was gehecht.
„Mijn man vindt dit alles uitstekend.
„Ik heb 't hem expres nog gevraagd.
„Laat dus niemand hier iets aan verand'ren;
„Want zoo heeft het Soeris behaagd.

Leiden.

X. Y. Z.

Een Sumerisch vorst uit de laatste bloeiperiode van Lagash
De landstreek tusschen de twee groote rivieren, de Tigris en de
Euphraat, Mesopotamia, het tweestroomenland, heeft eeuwen,
vOOrdat het Babylonie heette, een belangrijke geschiedenis gehad.
In dien tijd werd het bewoond door twee zeer verschillende volken,
de Sumeriers en de Akkadiers. Het is waarschijnlijk, dat de laatsten
Semieten waren ; de Sumeriers waren echter zeker van een anderen
stam. Zij woonden het dichtst bij de Perzische Golf ; de Akkadiers
meer Noord-Westelijk. De Sumeriers zijn een bijzonder beschaafd
yolk geweest. Hun taal en cultuur speelden bij de latere bevolking
eenzelfde rol als het Latijn en de Romeinsche beschaving in Europa
hebben gedaan. Uit de bewaard gebleven inscripties is het mogelijk,
zich een voorstelling to makers van een figuur als de vorst Gudea,
die omstreeks 2500 v. Chr. geleefd moet hebben. Van zijn familie
is nets bekend ; misschien was hij van niet-vorstelijke afkomst.
In de periode, toen de overheersching van het Semitische element
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over de Sumerische beschaving reeds toenam, wordt Gudea genoemd
als „Patesi" van Lagash ; vroeger meende men hieronder een soort
onderkoningschap te moeten verstaan, terwijl tegenwoordig dikwijls
wordt aangenomen, dat de naam niets anders beteekent dan
„onderhebbende" van een godheid. Blijkbaar was Gudea in zijn
gebied een geheel vrij vorst, want uit zijn inscripties ziet men, dat
hij geen tribuut aan vreemde koningen betaalde. Waarschijnlijk
is hij ongeveer 4o jaar Patesi geweest ; zijn gebied bestreek in hoofdzaak de stad Lagash of Shirpurla (nu Telloh) en het omliggende
land, dat onder zijn bestuur een tijd van groote welvaart beleefde.
Zijn positie als Neer van een klein gebied en de niet-militaire aanleg
van zijn onderdanen, heeft gemaakt, dat hij als veldheer geen
belangrijke rol kon spelen ; er wordt van hem een succesvolle krijgstocht tegen een stad in Elam genoemd. In hoofdzaak heeft hij zijn
energie geconcentreerd op litteratuur, kunst en religie. In later tijd
wordt hij steeds genoemd als een soort heilige; in de groote dagen
van het rijk van Ur nam men hem op onder de tot goden verheven
koningen van dat rijk en bij het feest van de nieuwe maan in Lagash
werden, lang na zijn dood, offers gebracht aan den „goddelijken"
patesi Gudea. Men zeide, dat zijn ziel woonde in een van de sterren.
Gudea zelf heeft wel voorgeschreven, dat aan sommige van zijn,
in een tempel opgestelde beelden, offers moesten worden gebracht,
maar het blijkt duidelijk uit de namen, dat hij deze beelden als
votieven heeft beschouwd en dat hij zichzelf niet als van goddelijke
afstamming beschouwde.
Bij de opgravingen omstreeks het begin dezer eeuw in Telloh,
vonden de Franschen een klein zittend beeld van dioriet, zonder
kop. Er stond een inscriptie op, waaruit men zag, dat het een beeld
van Gudea was. Op die plaats waren reeds meer vondsten gedaan
van zittende of staande figuren, maar steeds werd de kop er niet bij
gevonden, zoodat men zich geen voorstelling van den vorst kon
maken. Toen het eerstgenoemde beeldje in het Louvre kwam, trof
het Mr. Heuzey, dat het materiaal groote overeenkomst had met
dat van een kop, die men in het Louvre reeds eenige jaren bezat,
zonder te weten, waar hij bij hoorde. Bij nadere beschouwing bleken
figuur en kop precies te passen. Men was nu plotseling in het bezit
gekomen van een volledige afbeelding van Gudea.
Op alle figuren (de meerderheid is in het Louvre te Parijs), waarop
de naam van Gudea voorkomt, vindt men groote en belangrijke
inscripties, die een idee geven van den godsdienst en de cultuur
van zijn tijd. Op een der beelden wordt melding gemaakt van een
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zeereis naar plaatsen, waarvan men de ligging nog niet heeft
kunnen uitmaken, en die aan de Middellandsche Zee of aan de
kusten van de Perzische golf worden gezocht. De inscriptie op het
volledige beeldje geeft een aardig voorbeeld van een naam, zooals
Gudea gewoon was aan zijn beelden te geven : „Aan-Gudea-denbouwer-van-den-tempel-moge-leven-gegeven-worden". Zeer interessant is een zittende figuur, levensgroot, met een lange inscriptie
op den rug, de heupen en het onderste gedeelte van het kleed
gegraveerd. Op zijn knieen ligt een rechthoekige steenen plaat,
waarop de fundamenten, de poorten, torens en pilaren van den
tempel, die Gudea voor den god Ningirsu liet bouwen, zijn geteekend. Verder vindt men hierop een duimstok uit zijn tijd afgebeeld
en een beitel van metaal, met een gebogen handvat. De maten, die
op dit beeld zijn aangegeven, hebben het mogelijk gemaakt, de
grootte te bepalen van de gebruikte steenen ; de vormen van deze
steenen bleven ook later in zwang en bij de bouwwerken uit den tijd
van een der laatste Babylonische koningen, Nebukadnezar II
(605-562), vindt men ze nog. De duimstok, die cok op een der
andere figurers van Gudea voorkomt, heeft de Assyriologen in staat
gestAd, het Sumerische systeem van maten te leeren kennen. Op
dit beeld zijn ook de plaatsen genoenid, yam's? aar Gudea het materiaal voor den tempelbouw liet komen.
De belangrijkste bron voor de geschiedenis van Gudea's tijd zijn
de cylinders, die reeds in 1877 door M. de Sarzec bij de eerste opgravingen in Telloh gevonden zijn en zich ook in het Louvre bevinden. Zij zijn van gebakken klei gemaakt ; de teksten zijn in
oud-Sumerische taal geschreven, hoewel men duidelijk aan de eiop
voorkomende Semitische namen ziet, dat Sumerie reeds sterk
onder den invloed van het Semitische Akkadie kwam te staan.
In 1904 zijn deze tekster in hun geheel vertaald door M. ThureauDangin (Revue d'Assyriologie VI, i9o4, p. 24). Deze cylinders
vertellen de geheele geschiedenis van den bouw van den tempel
voor Ningirsu in de stad Shirpurla. Eigenlijk van den herbouw,
want reeds ornstreeks 2600 v. Chr. had Ur-Baou den tempel opgericht. De beide cylinders vullen elkaar aan ; de eerste spreekt over
de voorbereiding van den bouw en het bouwen zelf, terwijl de
tweede gemaakt is na de voltooiing van den tempel.
Aanleiding tot het bouwen schijnt een periode van groote droogte
te zijn geweest. Gudea zocht een middel, om zijn land weer in een
goeden toestand te brengen. Op een zekeren nacht had hij een
wonderlijken droom. Op den eersten cylinder wordt het verhaal
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van den droom voorafgegaan door een dichterlijke beschrijving,
van wat er in den raad der goden besproken was. Enlil, de voornaamste van de goden sprak met Ningirsu, den god van Shirpurla,
over den treurigen toestand in „zijn stad" ; „de stroom van Enlil
wast niet, de hoog' Nvateren stralen niet". Aan Ningirsu wordt nu
opgedragen, den bouw van een tempel te eischen. Dan volgt de
droom, waarin Gudea op de hoogte wordt gebracht van den wil
van de goden. Hij zag een man, die zoo groot was, dat hij de ruimte
tusschen hemel en aarde vulde. Op het hoofd droeg hij een kroon,
waaruit Gudea begreep, dat hij een god was. Naast den god zag
hij den goddelijken adelaar, het embleem van Shirpurla; zijn voeten
rustten op den wervelwind, en op zijn beide handen hurkten
leeuwen. De god sprak tot Gudea, maar deze begreep hem niet.
Daarna scheen het hem, dat de zon van de aarde oprees en hij zag
een jonge vrouw, die een zuiver riet in de hand hield en een plaat,
waarop een ster van den hemel schitterde ; zij scheen iets in zichzelf
te overleggen. Hij zag ook nog een tweeden man, als een krijgsman
gekleed ; deze droeg een plaat van lapis lazuli, waarop hij de plattegrond van een tempel teekende. Voor Gudea scheen een kussen
te worden neergelegd ; daarop stond een vorm en in den vorm was
een baksteen, de „steen van het lot". Rechts zag Gudea een ezel,
die op den grond lag.
Daar de beteekenis van dezen droom Gudea niet duidelijk was,
wilde hij aan de godin Nina, die alle goddelijke mysterien verklaren
kon, opheldering vragen. Eerst offerde hij aan Ningirsu en aan de
godin Gatumdug, om hun toestemming te verkrijgen. Nadat hij
uit de teekenen had opgemaakt, dat zij met zijn bedoeling instemden, ging hij naar den tempel van Nina. Daar vertelde hij zijn droom
en Nfroeg om uitlegging. De godin zeide, dat de groote figuur, die
hij het eerst had gezien, de god Ningirsu was ; de door dezen uitgesproken woorden hielden in, dat Gudea den tempel E-ninnu
bouwen moest. De zon, die hij van de aarde had zien oprijzen, was
de god Ningishzida, het meisje was de godin Nidaba en de ster,
die zij droeg, was „de zuivere ster van den bouw van den tempel".
De krijgsman met de plaat van lapis lazuli was de god Nindub,
die op de plaat de plattegrond van den tempel teekende. De baksteen in den vorm op het kussen, was de heilige steen van den
tempel; de ezel, die op den grond lag, was de Patesi zelf. (In dien
tijd, toen in deze streken paarden nog onbekend waren, was de
ezel een hooggeschat dier).
Na aan Gudea deze uitlegging van zijn droom gegeven te hebben,
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voegde de godin er nog bij, dat hij bepaalde, kostbare offers aan
Ningirsu moest brengen : een wagen van zuiver metaal, met kostbare steenen bezet ; glanzende pijlen in een pijlkoker; het wagen
van den god, waarop Gudea zijn eigen naam moest schrijven; en
ten slotte een Tier, omdat de muziek hiery an den god gunstig zou
stemmen. Dadelijk bracht Gudea dit alles in orde ; daarna offerde
hij aan den god en bad tot hem, zeggende, dat hij gaarne den tempel
wilde bouwen, maar een teeken vroeg, waaruit hem duidelijk zou
blijken, dat het zó(5 de wensch van den god was. Ningirsu antwoordde hem, dat z•56 zijn wensch was, en dat hij Gudea een
duidelijk teeken zou geven. Eerst beschreef hij het geheele plan
van den tempel, hoe de indeeling moest zijn en hoe de tempel
versierd moest worden. Hij beloofde aan Gudea, dat hij na den
bouw zou zorgen, dat het land der Sumeriers weer overvloed zou
leeren kennen. Er moest zoo spoedig mogelijk met het werk begonnen worden ; dag en nacht moest men werken met afwisselende
ploegen van werklui, en 's nachts moesten er heldere lichten
branden, zoodat de vlakte even goed verlicht zou zijn, als overdag.
Ten slotte zeide de god, dat, als teeken van zijn wil en aanwezigheid,
Gudea zijn zijde zou voelen aanraken door een vlam.
Zoodra Gudea gevoeld had, dat een vlam zijn zijde aanraakte,
raadpleegde hij voor alles de voorteekenen; daar deze gunstig
waren, begon hij dadelijk met het werk. Door bepaalde riten
reinigde hij de stad en verdreef alle slechte waarzeggers en toovenaars. Er werd een groot vuur van aromatische houtsoorten ontstoken en dag en nacht offerde men gebeden. Aan de „geesten van
de aarde" wees hij een plaats aan in den tempel en ving daarna aan
met het reinigen van de omstreken van de stad, een reiniging, die
ook werd uitgebreid over de wilde dieren en de kudden, de ceders
die aan Ningirsu heilig waren, de gewapende mannen en de krijgslieden van den Zonnegod.
Op den cylinder wordt nu verteld, hoe Gudea overal peen
menschen uitzond, om helpers, in het bijzonder uit Elam en Susa,
bij het werk te krijgen en om het materiaal samen te brengen;
hout laat hij halen uit streken, „waar nog nooit iemand was geweest", goud en zilver, koper en porphyr, manner, asphalt en gips,
alles moet uit andere landen worden aangevoerd ; wel noemt de
cylinder verschillende namen van plaatsen, maar tot nu toe is men
er nog niet in geslaagd, deze te identificeeren. Waarschijnlijk moeten
zij gezocht worden op de trust van Syrie, in Arabie en Elam. Gudea
moest zelfs wegen en kanalen laten aanleggen voor het vervoer,
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speciaal van de ceders, die voor den bouw noodig waren. Goud-,
zilver- en kopersmeden stelde hij aan, om uit de verschillende
metalen voorwerpen te vervaardigen ter versiering van den tempel.
Nadat voor dit alles gezorgd was, kwam de ceremonie van het
bakken van den eersten steen. De ritueele handeling, die hieraan
vooraf moest gaan, verrichtte de Patesi zelf. Daarna nam hij het
kussen met den heiligen vorm op het hoofd en bracht het naar de
aangewezen plaats, waar hij er klei in deed. Den volgenden dag
keerde hij in den tempel terug, opende den vorm en plaatste de
steen in de zon. Toen hij gezien had, dat deze goed was, hief hij hem
op naar den hemel en bracht hem daarna naar zijn yolk. Dit was
de inleiding als het ware voor de fabricatie der benoodigde steenen,
waarbij ook de goden hielpen, zooals met het geheele werk aan den
tempel. Volgens den cylinder begon Gudea den bouw „als een jonge
man, die een huis begint te bouwen en niet toelaat, dat eenig
pleizier hem van dit werk afhoudt". Bij het naderen van de voltooiing wordt de tempel vergeleken bij de sikkel van de nieuwe
maan, of de zon te midden der sterren, of een berg van lapis lazuli,
of een berg van stralend marmer. Gedeelten van den tempel worden
beschreven als vreeselijk en sterk als een woeste stier of een leeuw
enz. Voor een der deuren stond een held, die het monster met de
zes koppen had v erslagen ; tegenover de stad waren de figuren
opgesteld van de zeven helden en tegenover de opgaande zon was
het embleem van den Zonnegod. De sloten van de deur waren versierd met draken, die hun tong uitstaken, en de sluitbalk van de
groote poort was gevormd als een woedende hond.
Met deze beschrijvingen eindigt de eerste cylinder ; de tweede,
waarop een kortere inscriptie staat, spreekt over de gebeurtenissen
na de voltooiing van den bouw. De belangrijkste ceremonie, die nu
verricht moest worden, was het overbrengen van het cultusbeeld
van den god Ningirsu uit den ouden tempel naar den nieuwen.
Eerst moest de toestemming van den god hiervoor gevraagd
worden ; toen Gudea deze verkregen had, wachtte hij „de maand van
den tempel" of ; de derde dag van die maand was het aangegev en
tijdstip. Nadat Gudea zelf de vereischte ceremonien verricht had,
wierpen alle inwoners van Lagash zich op den grond. Bij het eerste
licht van den volgenden dag ging de god ,,als een wervelwind" met
de godin Baou aan zijn zijde den nieuwen tempel binnen. Na hem
werden ook de mindere goden, van wie ieder een bepaalde taak te
vervullen had als dienaar van Ningirsu, in den tempel geinstalleerd ;
vooraf was aan de „geesten van de aarde" een waste plaats aan-
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gewezen. Ten slotte gaf Gudea den god schitterende geschenken :
een wagen, door een ezel getrokken, een strijdbijl met zeven
„hoofden", een zwaard met negen emblemen, een boog met verschrikkelijke pijlen, een pijlkoker, versierd met wilde beesten en
draken, en een bed.
Toen het groote werk geheel voltooid was, rustte Gudea en vierde
gedurende zeven dagen feest met zijn yolk. Heeren en dienaars
waren vrienden, rnachtigen en eenvoudigen waren gelijken en men
hoorde slechts goede woorden, inplaats van slechte. Aan alle voorschriften der goden was voldaan, het recht werd hoog gehouden en
de Zonnegod „vertrapte het onrecht onder zijn voet". Zooals de
god beloofd had, bracht het bouwen van den tempel welvaart terug
aan de stad Shirpurla en het omliggende land. Lit de beschrijving,
hoe. Gudea „met zijn yolk" feestvierde, blijkt wel, dat hij een
democratisch worst was, die zijn groote bouwwerken niet maakte ten
koste van dat yolk. Hoe hij in staat was, alles voor den bouw bijeen
te krijgen, is niet bekend ; men weet alleen, dat hij belastingen hief.
De manier, waarop deze gebeurtenissen op de cylinders beschreven zijn, is zeer dichterlijk; het is moeilijk, in de Babylonische
en Assyrische litteratuur parallelen te vinden v oor de mooie vergelijkingen, die de Sumeriers gebruiken. Maar behalve dat men
hieruit de litteratuur van deze oude beschaving leert kennen, krijgt
men oak een duidelijke voorstelling van het leven van het 1 olk
en vooral van hun godsdienstige belangstelling. Zooals reeds gezegd
is, was het geen militair yolk ; wel hebben zij zich taai verdedigd
tegen hun aanvallers, maar zelf hadden zij geen behoefte aan
„expansie naar buiten" ; de betrekkingen met andere landen waren
waarschijnlijk alleen commercieel. Onder het geheele yolk was het
godsdienstige gevoel zeer sterk ontwikkeld, want uit de beschrijvingen kan men opmaken, dat ieders belangstelling gedurende
den bouw van den tempel daarop gevestigd was.
Zeker niet het minst belangrijk voor de kunstgeschiedenis is de
beschrijving van een dergelijken tempel. Zeer waarschijnlijk heeft
Gudea een voorbeeld genomen aan den tempel, door de koningen
van Agade in Nippur opgericht ; de hall met figuren daar geeft een
verklaring voor de vele beelden van Gudea. Zooals hij zelf heeft
verklaard : „een tempel met gebeeldhouwde teekeningen had nog
nooit een Patesi voor den god Ningirsu gebouwd, maar ik bouwde
dezen en schreef mijn naam erop". Dat de techniek op een hoog
peil stond, blijkt wel uit de bewerking van het harde dioriet, waaruit
de meeste beelden vervaardigd zijn, vooral uit de figuur met den
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tempel op de knieen spreekt een groote bekwaamheid. Uit .de vergelijking van de kleeding bij het beeldje van Gudea's vrouw (ook
in het Louvre) met die nit vroegere periodes, valt een groote verandering op. Een steatieten vaas met reliefs, door Gudea gewijd aan
zijn persoonlijken god Ningishzidea, laat duidelijk zien, dat deze
vaas het voorbeeld is geweest voor de versiering van latere voorwerpen van kunstnijverheid.
Het meest opvallende van de godsdienstige voorstellingen in den
tijd van Gudea, is wel het zuiver menschelijke karakter van de
goden. Het is mogelijk, zich uit de beschrijving van Ningirsu en zijn
dienaars en helpers, een idee te vormen van het levee van een
heerscher, zooals Gudea zelf was. Naast de voornaamste goden
bestond er voor ieder afzonderlijk nog een persoonlijke god. De
cylinders hebben echter wel het meest bijgedragen tot bevestiging
van de reeds bestaande meening, dat de Semieten stark beinvloed
zijn door de Sumerische beschaving. Het feit doet zich dikwijls in
de geschiedenis voor, dat een overwonnen yolk zijn cultuur opdringt
aan de overwinnaars, die physiek krachtiger zijn gebleken, maar
geestelijk meestal op een lager niveau staan. Bij de later over
Mesopotamia heerschende Semieten heeft men kunnen nagaan,
dat hun schrift, de bouw hunner tempels, het ritueel van hun
godsdienst, het meerendeel van hun godsdienstige composities en
verscheidene goden, van Sumerischen, dus niet Semietischen oorsprong zijn. Dingen, zooals Gudea's droom en het teeken, dat de
god hem geeft, werden vroeger als speciaal Semietische trekken
beschouwd, een opvatting, die na de ontcijfering van de cylinders
niet meer houdbaar is gebleken.
Dat Gudea zijn bouwlust niet beperkt heeft tot den tempel voor
Ningiisu, blijkt uit de inscriptie op een marmeren leeuwenkop,
waarin gesproken wordt over de wijding van een tempel voor
Gatumdug (de plaatselijke naam voor de godin Baou), terwijl ook
op eenige beelden van Gudea melding gemaakt wordt van bouwwerken, gewijd aan Nintud en Baou.
Uit de bewaard gebleven lichamen en vooral uit de koppen van
Gudea spreekt kracht en beheersching, een indruk, die nog versterkt
wordt door de eigenaardige verhouding tusschen het gedrongen
lichaam en de groote kop. Wanneer de cylinders niet zulk een
duidelijk beeld gaven van het door hem verrichte werk, zou men
geneigd zijn, in hem een krijgshaftig heerscher te zien, een man als
Sargon of Thutmes III. In zijn omstandigheden heeft hij zich er
in hoofdzaak bij moeten bepalen, de oude cultuur van zijn yolk
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te doen herleven en zoo een sterken invloed te hebben op de na
hem in het Tweestroomenland heerschende volken. Dat daarvoor
het herstel van de oude godsdienstige gebruiken van groot belang
was, heeft hij ingezien en zoo herstelde hij ook het oude gebruik,
op de zegels een dergelijke voorstelling te plaatsen. Op zijn eigen
zegel ziet men, hoe hij zich door zijn persoonlijke god voor een
hoogeren god laat leiden. In het Museum te Berlijn is een kalksteenen relief, ook geheel in ouden stijl gehouden, waarop Gudea
door twee goden voor den hoogsten god wordt gebracht. Het merkwaardigste voorbeeld van den invloed van Gudea op de Semietische
wereld om hem heen, is de zegel van den schrijver Abba, in dienst
van Gudea, een man van duidelijk Semietisch uiterlijk en kleeding,
die zich laat afbeelden op een Sumerisch-godsdienstige manier.
Gudea werd opgevolgd door zijn zoon ; deze schijnt geen werkelijke macht te hebben bezeten. Waarschijnlijk is hij reeds spoedig
afgezet door Dungi, den koning van Ur. Men vindt later een priester
van zijn naam aan het hof van dien koning ; misschien was dit
Gudea's zoon, aan wie Dungi dan de priesterwaardigheid had laten
houden. Lagash heeft later nooit meer een zelfstandige rol in de
geschiedenis gespeeld.
Dr. E. F. PRINS DE JONG.
's-Gravenhage.

Vi' flip
De gegevens over levensvatbare vijflingen, vermeld in de oudheid,
door Prof. Damste op p. 94 v. verstrekt, mogen met nog een, aan
het Cot pus Iuris ontleend, vermeerderd worden.
In D. 34.5.7.pr., een fragment van Gaius, wordt de geboorte van
zulk een vijftal nog in des schrij vers levensdagen vertneld :
„Et nostra quidem aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum
Hadrianum perducta est cum quinque liberis, quos un o fetu enixa
est.
Ook dit geval speelde zich dus weer in Egypte of en bevestigt
aldus de fantastische meening van Plinius ! Of zou 't maar een
praatje geweest zijn? Gaius moet nog jong geweest zijn, toen 't gebeurde ! Maar als 't waar is, wat hij vertelt, dan moeten de kinderen
toch wel langer dan een uur geleefd hebben, al moge de keizer in
Alexandria geweest zijn, toen zij met hun moeder voor hem gebracht
werden, en hebben zij de rein naar Rome niet behoeven te maken.
Leiden.

J. C. VAN OVEN.
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Een Grieksche reclame
De Grieksche aankondiging door wijlen Dr. R. van Oppenraay
S. J. van de vestiging der zaak Kreymborg (bladz. 87 van No. 6
van dezen jaargang) heeft mij een dergelijke reclame in de herinnering geroepen, die ongeveer veqrtig jaren geleden in de Classical
Review is opgenomen.
Mr. F. Pollock heeft daarin in een gedicht, dat hij geheel het karakter
heeft weten to geven van een stuk uit een oud Grieksch treurspel,
den lof van het rijwiel en in 't bizonder van het merk „Centaur"
bezongen. Hij noemt het een fragment van een cyclisch dichter,
d.w.z. van een der dichters, die de Homerische zangen hebben
voortgezet. Ook de verklarende noot is een meesterlijke nabootsing
eener aanteekening van een ouden scholiast.
FRAGMENTUM CYCLICI INCERTI.
BAEIAETE. rcotov a' Oxygi,cc TcpOc -co'ca' 1)yaye cr-76y7) ,
AFFEA0E. -rncyrOv ye 0e6v 86pygi.oc, Kevra6pcov yboc.
OcAX ol') xce trucov eixciccrocc -E.Lc Cc%) TGCZOc.
B.
ofq i.7-rt6t.topcpov eoo,' 1!)(p' licpcdas-ou -cix.v71c —
A.
xX6cov i0c6p.aa', et Tc'ca' ' Hcpccia-rw 11.6XeL —
B.
crAlpoTe6x-roLc 11-ixocvcac xuAtv8eTac.
A.
o5xouv ipeTt.tok 8cadcAoug 7c-repc7)v A6yeLc ,
B.
accraok yap ijXac' co')-76-rcoug 116voc Tpozok.
A.
0eOg 8' acct. xecp1 T a ?yr a vavOc'cveLv ;
B.
76X li.iv ot3v gzp-ias Trav8-ip..ei xuOviEv.
A.

Hier moge mijne vertaling volgen:
FRAGMENT VAN EEN ONBEKEND CYCLISCH DICHTER.
DE KONING. Welk voertuig voerde herwaarts u tot mijn paleis?
Een waar geschenk der goden, een Centaurenzoon. **
DE BODE.
Doch zulk een snelheid heeft geen paard nog ooit bereikt.
K.
Het heeft den bouw eens paards niet : door Vulcanus' kunst —
B.
Nu ben 'k benieuwd toch, wat daarbij Vulcanus doet —
K.
Beweegt 't zich voorwaarts op twee wieken van metaal.
B.
Gij meent toch niet het roeien van een vleuglenpaar?
K.
Neen, gansch alleen met eigen voeten drijf ik 't wiel.
B.
Vergunt ook mij de godheid deze schoone kunst?
K.
Ja, zijn orakel luidde tot de gansche stad:
B.
Gaat henen, burgers, alien, allemaal op de fiets!
* TO Tile, lravocvijc Ovolloc avocivec 8-tlAovenc. rcoAAeLv Te rip oi)ae4v xcci. xocAetiv
xoci. TroXAcex6c Xeyollevo)v iv Talc Trp(C)TCCLc iTct.c.j.)v-ro ad irrO TiLv liev-cocUpcov
Ovol.).46[1.evocc.
** Dit is natuurlijk de naam van de machine ; hoewel er namelijk vele

fraaie merken waren met allerlei namen, waren die welke naar de Centauren
heetten het meest gezocht.
P. H. D.

110

Het eerste drietal van de Hermeneus-serie
In het Meinummer van den vorigen jaargang kondigden wij aan, dat we
aangemoedigd door de belangstelling die ons maandblad in steeds breeder
kringen geniet, het plan hadden opgevat, een serie klassieke schrijvers te doers
verschijnen, voorzien van een Nederlandsche vertaling. We vonden den uitgever Paris bereid zich met de uitgave hiervan te belasten en voor de verzorging van tekst en vertaling vonden we hartelijke medewerking bij geleerden, wier namen in de klassieke wereld een goede klank hebben. En last
not least, onze hooggeachte vroegere mede-redacteur Dr. L. Alma was zoo
welwillend om de redactie van deze serie op zich te nemen. Dat de samenwerking van deze eminente krachten schoone vruchten zou afwerpen, die
den naam Hermeneus eer zouden aandoen, hiervan waxen wij overtuigd.
Thans, nu de drie aangekondigde deeltjes verschenen zijn, kunnen we met
vreugde constateeren, dat de Nederlandsche klassieke literatuur drie fraaie
en nuttige werkjes rijker geworden is, die de belangstelling in de klassieke
oudheid zeker ten goede zullen komen. Wij hopen, dat de lezers van ons
maandblad, die zich deze werkjes nog niet hebben aangeschaft, alsnog hun
bezit hiermee zullen verrijken. Zij zijn tevens bij uitstek geschikt om als
geschenk te dienen voor leerlingen van Gymnasia en Lycea en voor allen,
die een klassieke opleiding genoten hebben, of met de antieke cultuur
wenschen kennis te makers.
De serie werd geopend met de Octavius van Minucius Felix, vertaald door
Prof. Dr. P. H. Damste. 1 Het is het oudste Christelijke geschrfft der Latijnsche literatuur, geschreven door de advocaat Minucius Felix te Rome ±
147 n. Chr., zooals de vertaler in zijn zeer belangwekkende inleiding aannemelijk maakt. Prof. Damste laat een helder licht vallen op de verdiensten,
die Nederlandsche geleerden, de 18e eeuwer Daniel van Hoven en de kortgeleden overleden Groningsche hoogleeraar van Wageningen, voor het juiste
begrip van dit geschrift hebben gehad.
In een nog sterk klassiek gekleurd Latijn van groote soepelheid en welluidendheid vertelt Minucius hoe hij met twee vrienden, den Christen Octavius Januarius en den heiden Caecilius Natalis een uitstapje maakte naar
Ostia. Onvergetelijk is voor allen, die dat hebben gelezen, zijn beschrijving
van de wandeling langs het strand en het spel der jongens, waarnaar zij een
tijdje blijven kijken. Wanneer dan Caecilius, bij het passeeren van een beeld
van Serapis, daaraan zijn hulde betuigt, is dit voor Octavius onbegrijpelijk,
en ontspint zich het gesprek over de dwaling van het heidendom en de
waarheid van het Christendom. Caecilius verdedigt dit eerste ; Octavius houdt
een uitvoerig betoog tegen het heidendom en voor de Christelijke leer;
onnoodig te zeggen, dat hij zijn heidenschen vriend volkomen bekeert.
De rechts van de tekst gedrukte vertaling is voortreffelijk. Hoe kan het
ook anders, verzorgd als zij is door een Latinist als de Utrechtsche oudhoogleeraar, aan wien ons tijdschrift de geestige Latijnsche gedichten dankt?
Terwijl het 1e nummer van de serie ons verplaatste in de beginperiode van
het Christendom, brengt ons het 2e werkje midden in het heidensche Rome
van den Keizertijd. Het is de Apocolocyntosis van Seneca, 2 bewerkt door
onzen mede-redacteur Prof. Dr. H. Wagenvoort.
1 Hermeneus-serie No. 1. Marcus Minucius Felix, met een Nederlandsche
vertaling van Dr. P. H. Damste. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam. Prijs f 3.25,
geb.
2 Hermeneus-serie NO. 2; L. Annaei Senecae Divi Claudii Apocolocyntosis.
Tekst en vertaling van Dr. H. Wagenvoort. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam.
Prijs f 1.5o geb.
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De schrijver L. Annaeus Seneca, die ons meer bekend is door zijn filosofische geschriften, hoont in deze bijtende satyre de vergoddelijking van
Keizer Claudius. Zijn stumperigheid, onhandigheid en gebrekkigiieid worden
hier door Seneca meedoogenloos aan de kaak gesteld. Het is alsof zijn opgekropte haatgevoelens jegens den overleden Keizer hem dwingen tot deze
fel striemende uitvallen en vernietigende bespotting. Onder de goden wordt
Claudius niet opgenomen ; hij wordt naar de onderwereld verwezen, waar
Aeacus hem beveelt, dat hij moet dobbelen met een beker met een gat
in den bodem.
De tekst is amusant en geestig; de vertaling uitnemend. Een eigenaardig
genot kan de lezer smaken, wanneer hij naast deze vertaling die van wijlen
Prof. Hartman legt.
Zij is te vinden in diens „Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinschen
Keizertijd", blz. 203-219. Beide vertalingen hebben groote verdienste,
beide zijn vlot, los, geestig. En boeiend is het te zien, hoe twee voortreffelijke
Latinisten erin slagen, ieder op zijn wijze, den tekst in onze taal weer te
geven. Dat daarbij herhaaldelijk kleine onderlinge afwijkingen zich voordoen,
spreekt vanzelf. Als een vermakelijk staaltje geef ik de vertaling van cap. X,
§ 3; „Hic, p(atres) c(onscripti), qui vobis non posse videtur muscam excitare,
tam facile homines occidebat, quam cans adsidit."
Wagenvoort : „Deze man, mijne heeren senatoren, van wien gij den indruk
krijgt, dat hij geen vlieg kwaad zou kunnen doen, placht menschen te dooden
met evenveel gemak als waarmee een hond z'n poot licht".
Hartman : „Die man, beschreven vaderen, die er uit ziet te lam om een
vlieg op te jagen, die kon menschen dooden met hetzelfde gemak, waarmee
een hondje gaat mooi zitten."
Het laatst verschenen deeltje van de serie is gewijd aan de Charakteres
van Theophrastus 1 en is bewerkt door onzen vroegeren mederedacteur
Prof. Dr. W. E. J. Kuiper.
Deze geestige bundel typen van Theophrastus, den leerling en vriend van
Aristoteles is meer het werk van een geleerde dan dat van een aerator.
De vertaler merkt hierover in de voorrede op : „Wat wij lezen is een soort
ziektebeschrijving, een psychische symptomatiek, die echter ternauwernood
bestemd schijnt voor lectuur, maar eer voor het oor van den geamuseerden
hoorder, omdat iedere trek, als werd hij onder den impuls van het oogenblik
bedacht, hetzelfde beeld met grooter precisie omlijnt en zijn waarde vooral
ontleent aan de levendigheid en aanschouwelijkheid der mededeeling".
Deze levendigheid, deze weergave van allerlei kleine, aan het dagelijksche
leven ontleende trekjes, maken de lectuur van dit boekje zoo instructief en
amusant. Door de voorbeelden, die dienen om een bepaalde eigenschap te
illustreeren, wordt ons soms een verrassend duidelijk beeld gegeven van het
leven der Grieken. Om een indruk te krijgen van de wijze, waarop Theophrastus een karakter uitwerkt en tevens van de voortreffelijke vertaling
door Prof. Kuiper, moge hier het laatste gedeelte volgen van de verhandeling
over de zwetszucht en den zwetser.
„Als jurylid verhindert hij, dat men vonnis velt; in den schouwburg, dat
men toeschouwt; en bij een gastmaal, dat men eet. Want, zegt hij, het is
moeilijk voor zoo'n zwetser om zijn mond te houden, en de tong leeft in het
spraakwater ; en zwijgen zal hij niet, al mag men hem een erger kwetterbek
vinden dan de zwaluwen. Hij laat zich zelfs de spot van zijn eigen kinderen
welgevallen, wanneer zij eindelijk naar bed verlangen en hem vragen : „Paps,
Redactie.
klets 'n beetje tegen ons, dan vallen we gauw in slaap".
1 Hermeneus-serie No. 3. Theophrastus Zedeprenten. Tekst en vertaling
van Dr. W. E. J. Kuiper. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam. Prijs f 1.95 geb.
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Puzzel
De volgende woorden moeten ingevuld worden:
e duct um
credere
f i ni bus
f eta
s t uppa
al monem
stare
✓ i di
t e s t a t ur
n avi t a
e xpl eri
f erte
e veni unt
n amque
u num
a r ma
acer
di scussaeque
✓ i t a que

9. 584
I I . 8o8
I. 620
2. 238

5. 682
7. 535
10 . 455
3. 623
4. 5 1 9
6. 385
8. 618
10. 678
2. 778

7. 79
II. 352
I. I
5. 2 54
9. 810
II. 831 en 12. 952.

De derde letters geven : Ventum ad supremum, 12. 803.
Het raadsel : o superbe, quid superbis tua superbia [te superabit]. Terra
es et in terram ibis.
Oplossingen ontvangen van:
P. fr. Parth. Windhorst O.F.M., Alverna; Pater fr. Rogerius Burgers
O.F.M., Ammerzoden; Mevr. M. A. Howeler-de Bruyn, Prof. Mr. V. H.
Rutgers, T. Taverne, Amsterdam; G. Hermans, Brielle; Dr. H. van der
Kamp, Domburg; Dr. G. Verdoes Klein, Dordrecht; Mr. Annie J. A. E. Hol,
J. C. A. Klink, E. J. Koppeschaar, Mr. A. ten Sande, Dr. M. A. Schepers,
Dr. A. Scholte, 's-Gravenhage-Scheveningen ; Dr. J. Brinkhoff, 6e klasse
R.K. Lycea, Leeraar Dr. W. Theunissen, 's Hertogenbosch; Rector van.
Thiel, Hintham; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen; Mr. E. Schotman, Leeuwarden; Mr. P. A. Schwartz, Maassluis; Fr. Vermeulen, Roosendaal;
Th. H. d'Angremont, Soest; Dr. P. Janssens, Maastricht; Dr. C. Veltenaar,
Tholen; Mr. A. D. van Regteren Altena, Mr. V. J. A. van Dijk, Utrecht;
Mr. J. Woudstra, Geneve, en A. Klasens, woonplaats niet vermeld.
Nagekomen de oplossing van de vorige puzzel door Mr. P. A. Schwartz.
Het raadsel heeft sommigen gehinderd ; het is oud en bekend ; men kan het
vinden in de Wiener Blatter van ongeveer acht jaar terug, bij Capellanus,
Sprechen sie Lateinisch, 9e aufl. 1927 p. III, en in nog oudere boeken, die
alleen vakgeleerden bekend zijn. Toch heeft Mevr. Kasteleyn anderen, die
het niet kenden en niet konden oplossen een dienst gedaan. Het kon aangevuld worden met de woorden tusschen haakjes geplaatst.
E. S.
De prijs is aan Mr. A. ten Sande, den Haag, toegevallen.

HERMENEVS
9e JAARGANG, AFL. 8 — 15 APRIL 1937

Lingua Triumphans
Lasciate ogni esperanto!

Ibam forte Via Sacra, cum mira loquela
Necdum nota mihi subito pervenit ad aures.
Vocibus advertens mentem vestigia torsi
Ad sonitum, quaerens qui tandem sermo sonaret.
Linguis e variis distorta vocabula quidam
Edere visus erat, modo Gallica reddere verba,
Nunc Hispana, sed Italicis promiscua multis,
Immutata parum veraeque imitamina formae.
`Ecquis homo blaterat male sanus an uvidus', inquam,
`Vocis an humanae simulator psittacus ales,
Quem docuere loqui multi variique magistri?'
Tunc aliquis dixit, forte auscultator et ipse:
`Falleris, optime vir, nec inania verba seruntur,
Sed nova lingua sonat, quae dicitur Esperanto.
Sperat enim structor fore ut olim publica fiat
NuHis non mundi populis facticia lingua.'
In mentem venisse homini confingere linguam
Ut fieret cento collectis undique pannis —
Credere quis possit? Cui non satis esse videntur
Illae, quas garrire homines sine more modoque
Audimus, fabricatoris non arte creatas?
Sin opus est cunctis fieri commercia linguae,
Una Latina volans Hermeneus omnibus esto!
Illa etenim perstat nobis interpres avita,
Qua non nobilior, qua non subtilior ulla est.
Ilia quas colimus blandae cecinere Camenae,
Ilia Romulei quondam dixere nepotes.
Cur igitur sartor nunc hic, nunc ille laborat
Consuere ex laceris linguae simulamina pannis?
Istos tam stupidis tandem desistere coeptis
Admonet Hermeneus, dux semper fidus et auspex!
P. H. D.
Wie het met de inhoud van dit gedicht niet eens mocht zijn, uite dit in even
Red.
/raaie Latijnsche verzen.
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Voor den Invalide
Van IVA.

Lysias heeft deze redevoering geschreven voor een mannetje, dat
uit de staatskas van Athene een invaliditeitsrente kreeg, krachtens
een oude wet van Solon, van waarschijnlijk een obool per dag.
Jaarlijks werden de steuntrekkers gecontroleerd ; blijkbaar is deze
client het slachtoffer van een aanklacht, gedaan door iemand, die
meent, dat hij uit zijn handeltje (een groentenhandel misschien)
zooveel verdient, dat hij geen onderstand behoeft.
De man draagt zijn verdediging zelf voor -- met een humor, die
men van iemand in zijn omstandigheden niet verwacht en met een
levendigheid in zijn betoogtrant, die ons suggereert, dat hij, hoewel
Invalide, staat te dansen en te springen voor de leden van de Boul e,
die de beslissing zullen moeten nemen.
VOOR DEN INVALIDE
't Scheelt niet veel, o Raad, of ik ben mijn aanklager dankbaar,
omdat hij mij bezorgd heeft dit proces.
Tevoren toch had ik geen aanleiding om van mijn leven rekenschap te geven ; nu heb ik die door hem gekregen. En ik zal beproeven door mijn redevoering duidelijk te waken, dat hij liegt, en
dat ik geleefd heb tot op den dag van heden, 1Of meer waard dan
afgunst. Want om geen andere reden lijkt het mij, dat hij mij dit
proces heeft aangedaan dan uit jalouzie en wie hen benijdt, met
wie de anderen medelijden hebben, van welke schurkenstreek,
dunkt u, zal zoo iemand zich kunnen onthouden? Want als hij mij
om mijn geld zoekt En als hij mij om een veete straft, dan
liegt hij, want om zijn voosheid ben ik nog nooit met hem, noch als
vriend noch als vijand, in aanraking geweest. Het is nu toch wel
duidelijk, dat hij jaloersch op mij is, omdat ik, hoewel met zoo een
gebrek behept, een beter burger ben dan hij. Natuurlijk, want ik
meen, 0 Raad, dat men de tekortkomingen van het lichaam door
de ontwikkeling van den geest moet verhelpen ; want wanner ik
gelijk aan mijn lichamelijk ongeluk ook mijn geest zal hebben en
zoo de rest van mijn leven zal doorbrengen, waarin zal ik dan
verschillen van hem?
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Hierover dan laat zooveel door mij gezegd zijn.
Over datgene, waarover het mij past te spreken, zal ik zoo kort
mogelijk het woord voeren.
Want mijn aanklager beweert, dat ik niet billijkerwijs krijg het
geld uit de staatskas. Want van lichaam ben ik normaal, en ik hoor
niet tot de invaliden en bovendien versta ik een beroep, zoodat ik
ook zonder deze uitkeering kan leven. En als bewijzen gebruikt hij - :
van mijn lichaamskracht, dat ik paard rijd, van de welgesteldheid
uit mijn beroep, dat ik kan omgaan met menschen, die verteringen
kunnen maken. Die welgesteldheid uit mijn beroep en mijn overige
leven, hoe het reilt en zeilt, dat weet gij, dunkt mij, alien. Toch zal
ik het kortelings vertellen.
Mij heeft mijn vader niets nagelaten, mijn moeder, die overleden
is, heb ik tot twee jaar geleden onderhouden, en kinderen heb ik
nog niet, die mij zullen kunnen bijspringen. Een beroep bezit ik,
dat maar schraal kan helpers, dat ik zelf nog met moeite beoefen en
iemand, die het van mij overneemt, heb ik nog niet kunnen vinden.
Vast inkomen heb ik geen ander dan dit. Neemt ge mij dit af, dan
loop ik kans onder de meest moeilijke omstandigheden te geraken.
Stort me dus niet, nu het u mogelijk is, o Raad, mij op een rechtvaardige manier te redden, onrechtvaardig in het ongeluk. En wat
ge mij, toen ik jonger was en krachtiger, gegeven hebt, neemt me
dat, nu ik onder en zwakker word, niet af. En behandelt niet, gij,
die vroeger ook jegens hen, die geen enkel ongeluk hadden, zeer veel
medelijden toondet te bezitten, nu, om dien man daar, hen, die ook
bij hun vijanden deernis wekken, onbarmhartig.
En brengt niet, door mij te durven verongelijken, ook de anderen,
die gelijk aan mij eraan toe zijn, tot wanhoop.
Het zou ook zonderling zijn, indien gij, toen mijn ongeluk enkelvoudig was, dat ik toen klaarblijkelijk dit geld kreeg, maar nu en
ouderdom en ziekten en de daarmee gepaard gaande ellende over
mij komt, dat het mij nu afgenomen wordt.
Mij lijkt den omvang van mijn armoede de aanklager te kunnen
aantoonen het duidelijkst, als geen ander van de menschen. Want
wanner ik, aangewezen om een tragedie te bekostigen, hem zou
oproepen tot een ruil van bezit, dan zou hij tien keer verkiezen een
tragedie uit te monsteren, liever dan eenmaal te ruilen.
Is het nu niet brutaal mij ten laste te leggen, dat ik om mijn
grooten welstand op gelijken voet kan converseeren met de rijksten,
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wanneer, indien van die dingen, die ik zeg, ook maar iets gebeurde,
hij toe moest geven, dat ik zoo ben als ik ben, zelfs nog armzaliger.
Over mijn paardrijkunst, waarvan hij heeft durven melding
maken bij U, niet bang voor de slagen van het Lot, die ook hem
kunnen treffen, en evenmin U eerbiedigend, is niet veel te zeggen,
want ik, o Raad, meen, dat alien, die een ongemak hebben, dit
moeten zoeken en hierover moeten prakkizeeren, hoe ze zich met
den minsten smart in het hun overkomen lijden zullen schikken.
Van dezen ben ik er een en vervallen tot zoo'n ongeluk heb ik deze
verlichting voor mijzelf gevonden voor de langere afstanden, die ik
nu eenmaal moet afleggen.
Wat het grootste bewijs is, o Raad, dat ik om mijn ongemak en
niet om mijn overmoed, zoo als hij beweert, op een paard stap, is
gemakkelijk te begrijpen. Immers, als ik vermogend was, dan zou
ik het wel weelderiger aanleggen en bereed ik geen manege-paarden.
Nu echter, nu ik mij deze weelde niet veroorloven kan, word ik wel
genoodzaakt andermans paarden te gebruiken, dikwijls. Is het niet
zonderling, dat deze aanklager, als hij mij op een luxe paard zag
rijden, zou zwijgen? Wat zou hij immers beweren? Maar omdat ik
nu op geleende paarden rijd, probeert hij Ulieden te overreden, dat
ik valide ben. En dat hij, het feit, dat ik twee stokken gebruik,
terwijl de andere menschen er maar een gebruiken, niet als aanklacht
stelt, dat ook dit de eigenschap is van vermogende lieden?
Maar dat hij wel, dat ik paardrijd, als bewijs gebruikt, dat ik
vermogend ben. — En toch — om dezelfde reden gebruik ik beide.
Indien hij sommigen van Ulieden dit zal wijsmaken —, wat belet
mij dan deel te nemen aan de loting voor archont en, wat belet U
mij of te nemen die paar stuiver, omdat ik immers recht van lijf
en leden ben en ze hem toe te wijzen uit medelijden, omdat hij
gebrekkig is, want niet zult gij denzelfden, omdat hij valide is,
ontnemen de uitkeering en zullen zij (de thesmothetai) hem als een
gebrekkige van de loting uitsluiten.
Maar dat zal niet gaan, want gij hebt niet dezelfde meening als
hij, en hij gelooft het zelf ook niet en dit is maar goed ook.
Hij is gekomen om te procedeeren, alsof dat gebrek van mij een
melkkoetje is en hij probeert U te overreden, dat ik niet ben, zooals
Gij alien ziet. Gij vertrouwt echter meer, wat het werk van verstandigen is, op Uw eigen oogen dan op de praatjes van dien vent.
Hij zegt, dat ik een brutaal heer ben en een geweldenaar en al te
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aanmatigend van aard, denkende dat, indien hij met dikke woorden
mij noemt, hij de waarheid zal zeggen, maar dit niet zal doen,
wanner hij op een zeer bedeesde manier mij betitelt en niets liegt.
Want niet den zwoegers en den al te berooiden past het overmoedig
te zijn, maar hen, die veel meer dan het noodzakelijke bezitten ;
en ook niet hen, die onvolwaardig van lichaam zijn, maar hen, die
zeer vertrouwen op hun eigen kracht ; en ook niet hen, die al op
gevorderden leeftijd zijn, maar hen, die nog jong zijn en jonge
ideeen hebben. Want de rijken koopen met hun geld alles af, wat
hun bed reigt, maar de armen worden door het gebrek, dat zij
hebben, tot voorzichtigheid gedwongen ; en de jonge menschen
worden geacht vergiffenis te erlangen van de ouderen, maar als de
ouderen een buitensporigheid begaan, berispen hen gelijkelijk
beiden ; en den krachtigen past het, ook al wordt hen geen kwaad
aangedaan, wie ze maar willen te brutaliseeren, maar den zwakken
is het niet mogelijk, als ze gebrutaliseerd worden, zich te verdedigen
tegen hen, die begonnen zijn, en evenmin als ze willen brutaliseeren,
het te winnen van hun slachtoffers. Zoodat het mij wil lijken, dat de
aanklager spreekt over mijn overmoed, niet ernstig bedoeld, maar
schertsend, en dat hij U niet overreden wil, dat ik inderdaad zoo
ben, maar dat hij een loopje met mij wil nemen, alsof hij daar iets
geestigs mee doet.
Verder zegt hij, dat bij mij samenkomen slechte menschen en velen,
die hun eigen goed erdoor gelapt hebben en die nu azen op hen, die
probeeren hun bezit bijeen te houden. Maar Gij bedenkt alien, dat
als hij dat zegt, hij niet zoozeer mij aanklaagt, alswel alle anderen,
die een beroep hebben, en niet alleen die bij mij binnenkomen, maar
ook die bij andere handwerkslieden komen. Want een ieder Uwer
is gewoon te komen, de een in een parfumeriewinkel, de andere
bij een barbier, weer een ander bij een zadelmaker en weer een ander
onverschillig waar, en de meesten bij hen, die het dichtst bij de
markt gevestigd zijn, zeer weinigen bij hen, die ver daar van af
wonen; zoodat indien iemand Uwer van slechte bedoelingen wil
verdenken hen, die mij bezoeken, dan is het duidelijk, dat hij dat ook
moet doen ten opzichte van hen, die met anderen omgaan ; en indien
ten opzichte van dezen, dan ook van alle andere Atheners ; want Gij
alien zijt gewoon Uw tijd door te brengen en binnen te loopen op de
een of andere plaats.
Maar genoeg hiervan, want ik weet niet, waartoe door me al te
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nauwkeurig te verdedigen tegen ieder punt afzonderlijk van de
aanklacht, ik U langer lastig moet vallen. Want wanneer ik over
de hoofdzaken uitgepraat ben, waartoe moet ik dan over kleinigheden, zooals hij daar doet, ernstig uitwijden. Ik verzoek U alien,
o Raad dezelfde gezindbeid jegens mij te hebben als ook voorheen.
Wilt me niet van datgene — het eenige van de dingen in het vaderland , waar aan het lot mij toegestaan heeft, deel te hebben — om
hem berooven en laat hij in zijn eentje U niet overreden mij dat,
wat Ge eertijds met algemeene stemmen alien mij gegeven hebt,
weer te ontnemen.
Want omdat, o Raad, de godheid ons beroofd heeft van het voornaamste, heeft de staat ons toegewezen deze uitkeering, in de
meening, dat gemeenschappelijk zijn de kansen voor alien, zoowel
op het goede als op het kwade. Ik zou toch al te rampzalig zijn,
indien ik van het schoonste en het grootste door mijn ongeluk
beroofd ben en mij dat, wat de staat gegeven heeft, uit voorzorg,
aan hen, die er zoo aan toe zijn als ik, door mijn aanklager ontnomen
wordt. In geen geval, o Raad, brengt MO Uw stem uit. Waarom toch
zal ik U zoo tegenover mij vinden, soms omdat door mij iemand ooit
nog tot een proces gebracht, verloren heeft zijn vermogen? Maar ook
niet een kan dit aantoonen. Soms omdat ik een bemoeial ben, en
arrogant en twistziek? Maar niet zulke levensprincipes houd ik er
nu een keer op na. Soms omdat ik al te brutaal ben en geweldenaar?
Maar zelfs hij kan dat niet beweren, tenzij hij ook dit wil liegen,
precies als de andere dingen. Soms omdat ik, tijdens de Regeering
van de Dertig tot invloed gekomen, velen van de burgers kwaad
gedaan heb? Maar met de groote meerderheid van U ben ik in
ballingschap gegaan, naar Chalcis aan den Euripos ; en hoewel het
mij mogelijk was met hen rustig als burger te leven, heb ik het
verkozen met U alles in de waagschaal te stellen.
Mocht ik, o Raad, die niets misdreven heb, U niet tegenover mij
vinden zooals zij , die veel op hun kerfstok hebben ; maar brengt
omtrent mij dezelfde stem uit als Uw voorgangers. Dit bedenkend,
dat ik niet, belast met het beheer van staatsgeld, rekening en verantwoording daarvan geef, ook niet een ambt bekleed, dat neerleg en
verslag daarvan doe, maar om een obool slechts sta ik hier te praten.
En dus zult Gij de rechtvaardigheid inzien, alien, en als ik daarvan
profiteer, zal ik U dankbaar zijn, maar hij zal in het vervolg begrijpen, dat hij niet zwakkeren een laag moet leggen maar probeeren zijn gelijken de baas te worden. E. S.
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Romeinsche annonces
Wellicht is de waardeering voor Guinness ale bij de classici nog
toegenomen sedert ze mochten vernemen dat door de bekende firma
ook in keurig Latijn wordt geadverteerd. Intusschen adverteerden
in keurig Latijn nog — de Romeinen zelf. In een of ander boek
over Pompeji kan elkeen daarvan vele voorbeelden aantreffen.
Maar de Romeinsche annonces uit andere middens zijn wel veel
minder bekend, waarom wij er hier zeer enkele onder de oogen van
de lezers wenschen te brengen.
Septumanus, destijds hotelhouder te Lyon, zocht den weg naar
het hart van reizigers en toeristen met het volgend opschrift, dat
uithing boven de deur van zijn pension :
Mercurius hic lucrum promittit, Apollo salutem, Septumanus
hospitium cum prandio. Qui venerit, melius utetur post.
Hospes, ubi maneas prospice. 1

Kon gerust — vindt U ook niet? — boven de deur van een
moderne Lyon's (te Londen) nuttig werk verrichten.
Een ander epigram is niet zoo uitdrukkelijk, maar juist daarom
misschien meer anregend :
Viator audi. Si Tibet intus veni ; tabula est aenea, quae
te cuncta perdocet. 2

Vandaag noemen we dat — efficiency.
Een fleuriste uit de omgeving van Nimes stelde kransen beschikbaar, maar „alleen voor minnende harten". Of hoe interpreteert U
anders dezen tekst :
Non vendo nisi amantibus coronas. 3

Van een marmerbewerker is verder deze annonce bewaard
D(is) M(anibus). Titulos scribendos vel si quid operis
marmorarii opus /writ, hic habes. 4
' CIL, I, I, 2031.
2 CIL, XII, 5732; het stuk is herkomstig uit Aix-les Baths.
3 Revue epigraphique, 1890, p. 39, nr. 827.
4 CIL, VI, 9556.
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terwijl een steenkapper uit Sicilie in twee talen terzelfdertijd adverteerde :
ETHAAI ENTAdE TTHOTNTAI KAI XAPAZEONTAI NAOIE
IEPOIE ETN ENEPPEIAIE AHMOEIAIE — Titulei heic ordinantur et sculpuntur aidibus sacreis cum operum publicorum (sic). 1
Boven den ingang van een zwembassin dat te Bologna door
Legianus Verus werd geexploiteerd, las men dit :
In praedis C. Legianni Veri balineum. More urbico lavatur
et omnia commoda praeStantUr. 2

„Net als te Rome", asjeblief, en „met al het gewenschte comfort".
Een geestigheid eindelijk, met dewelke nu nog wel eens 'n winkelier 'n uitje bedoelt te tappen, verleent een vroolijk karakter aan
volgende inscriptie op een badhuismozaiek nit Noord-Afrika :
Bene laves. Hodie assem des, eras gratis. Res tuta. Salvus
laves et bono eius qui fieri iussit ex suo parCiMOni0. 3

Het stuk is zestien eeuwen oud.
Antwerpen.

G. RASKIN.

De landelijke brieven van Claudius Aelianus
Misschien verbaast men zich, wanneer ik aandacht vraag voor de
zoo weinig bekende, bijna vergeten en niet altijdgeprezen „'AypocxEca
invroAccf," van Aelianus. Wat mij er toe brengt is het onlangs bij
Boosten en Stols verschenen boekje van Karel van de Woestijne :
”Laethemsche brieven over de lente". Men weet hoe de dichter in
zijn werk door de oudheid is geinspireerd (zie het artikel van Prof.
Kuiper in de 4e jaargang van Hermeneus, afl. 8), maar niet zoo
bekend is, dat deze lentebrieven volgens de eigen bekentenis van
van de Woestijne door de landelijke brieven van Aelianus werden
ingegeven. Hij zegt daarover : „De schrijver, die zich in die jaren
(omstreeks 1901) ter zelf-ontwikkeling had gewijd aan nogal losse,
zij het ijverige studie der Grieksche letteren, had tot oefening de
vertaling ondernomen van Claudius Aelianus „Landelijke brieven".
CIL, X, 7296.
' CIL, XI, 721.
3 CIL, VIII, 2, 8424.
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Het feit, dat hij zelf, sedert een paar jaar met zijn broeder Gustaaf
en zijn vrienden George Minne, Valerius de Saedeleer en anderen,
die hij hier erkentelijk gedenkt, het Leiedorpje Sinte Martens
Laethem, op korten afstand van de stad Gent bewoonde, schonk aan
het werkje van den Helleniseerenden Praenestijn een uitzonderlijke,
haast onmiddellijk-reeele doorleefdheidsbeteekenis ; het genot, dat
hij erbij vond, richtte zijn keus en scherpte zijn smaak bij de jongelingsontboezemingen, die deze Laethemsche brieven in eerste instantie zijn. Dat zij waard zijn geacht te worden herdrukt, danken
zij echter in de eerste plaats Aelianus. Dit wilde de auteur niet
verzwijgen."
De waardeering van den dichter van de Woestijne rechtvaardigt,
dunkt mij, reeds voldoende een opgraving van deze twintig korte
gephantaseerde brieven, die men bovendien niet zoo gemakkelijk in
handen krijgt, tenzij men beschikt over de Didot-editie der epistolographen of over een 16e of 17e eeuwsche verzameling, waarin zij
zelden ontbreken. Zelf herinnerde ik mij bij het lezen der Laethemsche brieven hoe ik een tiental jaren terug in een bekoorlijk
Noordhollandsch dorp, dat ik mij droomde als het oude Praeneste,
waarheen Aelianus het Rome van Heliogabalus ontvluchtte om op
het land de rust te vinden, aan een vertaling van deze brieven
werkte, met geen ander doel dan die zelfontwikkeling, waarin blijkbaar destijds ook de dichter geloofde, zooals in de voortreffelijkheid
van een obscuur auteur. Want als zoodanig moet men den Griekschschrijvenden Romein Aelianus toch blijven zien. Al moge dan in zijn
brieven iets te vinden zijn, — een zekere verfijning in den vorm, een
zekere originaliteit van gedachte, die aan dit werk het cachet geven,
dat ook in de beste epigrammen der anthologie niet ontbreekt, al
begrijpt men waarom den schrijver het epitheton „pdaiyAcocraoc"
werd toegekend en dat hij zelf in zijn villa ver van het steedsch
gewoel voor alles een bucolische rust zocht, dat hij het Giorgionelandschap lief had zooals de lectuur van Theocritus of Vergilius,
afgewisseld door die der attische comedieschrijvers, waarvan de
invloed in zijn brieven is terug te vinden, dit alles belet niet, dat hij
de poeta minor blijft en dat men zich moet hoeden zijn beteekenis te
overdrijven. Het is zeker, dat hij aan de litterair-dorre periode der
derde eeuw, kort na den zooveel belangrijker Apuleius en nog voor
de verschijning van den waarlijk grooten dichter Claudianus, geen
bijzonder relief kon geven. Intusschen ligt zijn beteekenis vooral
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hierin, dat hij gezien kan worden , zooals de dichter van het wellicht
ongeveer gelijktijdig ontstane Pervigilium Veneris, als laatste vertegenwoordiger van een tot sterven gedoemde mentaliteit, welke het
Christendom vijandig was, maar niet minder deed voorvoelen en den
weg daartoe baande. De renaissance zou deze werken weer herkennen en beminnen. In onzen tijd bleven zij verborgen behalve aan
enkele verfijnde geesten van het fin de siècle. Walter Pater wend
bezield door het Pervigilium Veneris en heeft misschien evenals zijn
volgelingen van de Oscar Wilde-kring deze brieven gekend, waarvan ik echter tot mijn spijt geen bewijzen vond. Aubrey Beardsley
zou er een waardig illustrator van zijn geweest. In Frankrijk gaf de
dichter Pierre Quillard in 1895 een vertaling met commentaar, die
thans onvindbaar is 1 . Ik verheug mij sinds eenige jaren in het bezit
van een reeds vergeeld exemplaar, dat misschien eenige waarde
heeft door een eigenhandige dedicatie van den auteur, luidende
aldus : „Tep cptAl-c'cry xaci. e60-epecrTc'crcp Tcocairct KocTouAA4) Mevay]c",
opgedragen dus aan den zeer geliefden en rechtschapen dichter
Catulle Mendes, term, ijl dan volgt een citaat uit de 8e brief, welke
Quillard terecht dierbaar was : „Mon nom (de naam van de hetaire
Opora) m'enseigne que la beaute des corps ressemble a l'automne.
Tant qu'elle fleurit it convient que nous recevons pour elle largesse
egale ; mais quand elle s'est ecoulee, qu'est-ce de nous qu'un arbre
denude a la fois de fruits et de fleurs. Et la nature encore a donne
aux arbres de reverdir : les courtisanes n'ont qu'une automne."
De bewondering voor deze vruchten van de herfst der oudheid, die
op het voorbeeld van Des Esseintes zooveel van hun tijdgenooten
boeide, moet ook Quillard en Mendes tot elkaar hebben gebracht.
Beiden leefden in de geestelijke nabijheid van oude auteuren.
Quillard vertaalde, behalve Aelianus, ook de toen pas ontdekte
Mimen van Herondas, verder Porphyrius, Iamblichus en Sophokles
(de Philoktetes). Van Mendes is bekend, dat hij ook bijwijlen de
Latijnsche Muze eerde en dat hij op het voorbeeld van den renaissance dichter Jean Bonnefon (wiens „Pancharis" hij stelde boven de
„Basia" van onzen onsterfelijken Janus Secundus) latijnsche gedichten uitgaf onder het pseudoniem C. Valerius, de voornamen van
Catullus. Ik ontleen die bijzonderheden aan het artikel van Jules
1 Ed. Mercure de France. In 1931 verscheen een Duitsche vertaling van
Franz Blei bij G. Muller in Miinchen, geillustreerd door Y. Werner Schmidt.
De vertaling van Quillard zal wel aan Van de Woestijne bekend zijn geweest ;
cf. Joris Eeckhout : „Een Inleiding tot Karel v. d. Woestijne" 1931, blz. 127.
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Tellier, nog een dichter-humanist uit die dagen, zooals Louis Menard
en Anatole France en later Pierre Luoys, Marcel Schwob en Remy
de Gourmont. (Oeuvres completes, ed. de la Tailhede, II p. 92).
Ik laat hier thans de vertaling van een acht-tal brieven volgen.
De text spreekt voor zich zelf en behoeft verder geen verklaring.
Kenmerkend is de verheerlijking van het rustige, tegelijkertijd moeilijke maar verheven landleven : de „yewpy ► xil &xcdfx", de labor
improbus van Vergilius. Dat zal latere dichters vooral hebben aangetrokken, maar ook die eigenaardige mengeling van ernst en humor,
die het epistolaire genre steeds in eere deed blijven. De figuur van
den menschenhater Cnemon is zooals men weet, ook als Timon —
Ccrcoppd) 1-6v 'Epcvowv, gebroedsel der Erinyen, noemt Aristophanes
(Lys. 811) hem — het onderwerp van een Lucianus-dialoog, terwijl
ook een van de brieven van den rhetor Alciphron, die aan Aelianus
doet denken, zulk een misanthroop tot onderwerp heeft. (III, 14).
In den hieronder onder 7 volgende brief verschuilt Aelianus zich
onder den naam van Demylos, want volgens zijn biograaf Philostratus beroemde hij er zich op nooit Italie te hebben verlaten en
nog nimmer op een schip de zee te hebben hevaren.
In de Laethemsche brieven vindt men geen directe reminiscenties
aan Aelianus, maar misschien verschaft mijn vertaling eenig nut
aan bewonderaars van den dichter, in afwachting van een publicatie
van zijn vertaling. Zij zullen het, hoop ik, ook eens kunnen zijn met
de uitspraak van Tellier : „Il est silt - qu'il y a un je ne sais quoi, qui
est divin dans le moindre des livres grecs" (Oeuvres II, p. 338).
Dercyllus aan Opora.

I.

Ik prijs je niet omdat je zegt een schoonheid te zijn en veel aanbidders te hebben. Misschien bewonderen zij je terwille van je
uiterlijk, maar mij ben je dierbaar door je naam („'Orccupoc" = de
tijd van het j aar waarin de vruchten rijpen, dus herfst en overvloed).
Ik prijs je zooals ik ook mijn geboortegrond prijs en ik bewonder de
scherpzinnigheid van hem, die je dien naam schonk, omdat niet
alleen de stedelingen maar ook de landlieden door liefde voor je
verteerd zullen worden, daar je naam juist vooral hem, die op het
land leeft, tot liefde zal verlokken. Daarom zend ik je nu van je
naamgenoot op het land (de vruchten brengende herfst dus), vijgen
en druiven en wijnmoer uit de kuip. En ik voeg er in de lente rozen
aan toe, 0 Opora van de velden !
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2.

Opora aan Dercyllus.
Je misbruikt mijn naam of je spot er mee en dat weet je zelf heel
goed. Ik meen echter, dat de geschenken, die je me gezonden hebt,
je niet tot eer strekken. Mooi zijn die vruchten voor twee obolen en
die koppige jonge wijn ! Mijn Phrygische dienstmaagd moge ze
opdrinken, ik drink alleen wijn van Lesbos of Thasos en ik heb geld
noodig. Opora aan Opora te zenden is hetzelfde als vuur op vuur te
stapelen en dat had je net zoo goed kunnen weten als ik. Want mijn
naam dwingt mij er toe om van alle mannen, die in mijn buurt komen
overvloed van geld of te troggelen. Bovendien leert mijn naam mij,
dat ook de schoonheid van het lichaam op Opora lijkt : zoolang het
lichaam jong en krachtig is, zoolang is het ook bevallig, maar zoodra
de krachten te kort schieten, wat is het lichaam dan anders dan een
van zijn vruchten en bladeren beroofde boom? En toch is het voor
die boomen van nature weggelegd om andermaal te bloeien, terwijl
een hetaire maar een herfst kent. Daarom moet zij wel met het oog
op haar ouden dag spaarzaam zijn.

3.
Callipides aan Cnemon.
Van alle goede dingen, die het land oplevert is het beste de rust
van het leven. Want juist die rust en hun werk maakt de landlieden
zoo zachtmoedig van aard. Maar om de een of andere reden, ik weet
niet waarom, ben jij geen goede buur voor je omgeving. Je gooit ons
immers met kluiten en wilde peren en wanneer iemand in je buurt
komt begin je te schreeuwen alsof je een wolf achternazat. Je gedraagt je grof en je bewaarheidt het spreekwoord, dat spreekt van
zure buren. Wanneer ik niet het land van mijn voorvaderen bewerkte, zou ik het met alle plezier alleen uit afkeer voor zoo'n
buurman willen verkoopen. Maar, mijn beste Cnemon, laat die
barbaarsche manieren varen en laat je niet door je hartstocht meevoeren, zoodat het je misschien zou ontgaan, dat je handelt als een
verdwaasde. Neem dit als een vriendendienst van mij aan en moge
het je voor goed genezen !
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4.
Cnemon aan Callipides:

Eigenlijk behoefde ik je niet te antwoorden. Daar je echter
nieuwsgierig bent en me, hoewel tegen mijn wil dwingt om met je
te spreken, heb ik tenminste nog dit voordeel, dat ik door middel
van een bode met je kan praten en niet persoonlijk me met je behoef
te onderhouden. Zoo moge dan het antwoord van de Scythen
luiden : Ik ben inderdaad gek en bloeddorstig en haat het menschenras. Vandaar dat ik iedereen, die mijn woning nadert met kluiten en
steenen gooi. Om twee redenen acht ik Perseus gelukzalig en wel
omdat hij gevleugeld was en daardoor met niemand in aanraking
behoefde te komen en zelfs niemand behoefde te groeten ; maar
vooral acht ik hem zoo hoog, omdat hij met dat schild (Sc. het hoofd
der Medusa) iedereen, die hij tegenkwam, in een steen kon doen
veranderen. Wanneer ik eens die kunst machtig zou zijn, zouden er
overal een menigte steenen standbeelden verrijzen en jij zou het
eerste slachtoffer zijn. Wat scheelt je om me zoo de les te lezen en
waarom wil je iemand, die zich aan alle menschen vijandig voelt,
tot zachtheid brengen? Daarom ook heb ik het stuk land bij den
weg braak laten liggen en levert het me minder vruchten op. Maar
jij doet alsof je een van mijn bloedverwanten waart en wil me graag
als vriend hebben, terwijl ik niet eens de vriend van mij zelf ben !
Hoe kan je eigenlijk weten of ik een mensch ben?
5.
Callipides aan Cnemon.

Diets onderscheidt je van de verbannen misdadigers, zoo hard en
slecht is je karakter ! Toch zul je je moeten voornemen om in het
vervolg je, zelfs tegen je wil, behoorlijk ten opzichte van ons te
gedragen uit eerbied voor de „dii terminales", die immers voor
ieder gemeen zijn. Ik ben dan ook van plan om een offer te brengen
aan Pan en mijn beste vrienden noodig ik tot deze plechtigheid uit,
zoodat ik zou willen, dat jij ook kwam. Met ons plengende en deelnemende aan het offer zul je zeker vredelievender gestemd worden,
want Dionysus houdt ervan den toorn tot zwijgen te brengen en de
blijdschap op te wekken en zal je bevrijden van je ov ervloedige gal,
terwijl hij de lont, die je gemoed in woede pleegt te doen ontsteken
met wijn zal blusschen. En wellicht zal het, wanneer ge luistert naar
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de fluitspeelster, mee bewegend in het rhythme en ongemerkt opgaande in de muziek, tot bedaren komen in je ziel. Het zou dan niet
erg zijn wanneer ge wat onder den invloed van den wijn zoudt raken.
En wanneer je dan, beneveld, toevallig den weg zoudt kruisen van
een meisje op zoek naar haar kamenier of voedster, zoudt ge zeker
tot groote dingen geneigd zijn, een jongeling waardig! Bij een offer
aan Pan is dat toch niet verboden, want Pan zelf is er toe geneigd
en in staat. Trek dus dien rimpel weg van je voorhoofd en laat de
wolken, die je gelaat omfloersen plaats maken voor een zonnige
blijdschap. Dit is de raad van een vriend, die het beste met je voor
heeft.
6.
Cnemes aan Callipides.
Opdat ik in staat zij je te beschimpen zend ik je dit antwoord en
opdat ik iets van mijn woede tot je kan laten komen. Het liefst had
ik je eigenlijk zelf hier om je onder handen te nemen. Waarom
tracht je me te verderven, waarom beijver je je om mij ten gronde
te richten, door die uitnoodiging tot een gastmaal? In de eerste
plaats huiver ik om veel menschen te ontmoeten en ik ontvlucht een
offerande, zooals de lafaards den oorlog. Ik wantrouw ook zeer den
wijn, die den geest belaagt. Alle Goden, waaronder Pan en de anderen groet ik gaarne in het voorbijgaan, maar ik offer hun nimmer
iets, want ik wil ze niet lastig vallen. En Gij, verdwaasde, houdt mij
nog fluitspeelsters en verlokkende muziek voor? Moet ik daar nu
weer met je over twisten? Zoo schijnt het je dus goed om op een
liederlijke manier met een meisje te dansen? Je doet me denken aan
iemand, die zich hals over kop in het vuur of in een zwaard zou
willen storten ! Maar mijn vriend zul je nooit zijn, noch met behulp
van offeranden noch met andere middelen!
7.
Demylos aan Blepsias.
Mijn buurman Laches koos, het land en zijn gereedschap in den
steek latend, het ruime sop en voer naar de Aegeische zee, ja men
zegt zelfs, dat hij nog andere zeeen doorkliefde en op de golven het
leven van een meeuw zich eigen maakte en met alle winden kampen
moest ; van het eene voorgebergte varend naar het andere en met
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groote winst voor oogen, zeide hij, belust op rijkdom, zijn geiten en
vroeger leven vaarwel. Niet in staat om bekrompen en eem, oudig
van de opbrengst van zijn land te leven en niet tevreden met wat hij
had, maakt hij zich illusies over Aegypte en Syrie, bewondert hij de
uitstallingen der kooplieden in de havens, is hij voortdurend bezig
met het berekenen van interest en met zijn boekhouding, terwijl zijn
geest brandt van verlangen naar winst en voordeelige assurantiespeculaties. Maar hij denkt niet aan de mogelijkheid van storm of
tegenwind, noch aan de wisselvalligheid van zee en seizoenen. Voor
ons biedt de grond, hoewel wij met veel inspanning weinig voordeel
behalen, omdat de aarde minder wisselvallig is en op zich zelf
betrouwbaarder dan de zee, heel wat zekerder kansen op goede
verwachting.
8.
Phedrias aan Sthenon.

Veel schoone dingen, waarmede de aarde is getooid en waarmede
zij ons alien voedt, groeien op het land. Sommige vruchten zijn er
het heele jaar door, andere zijn slechts te genieten in hun seizoen.
Van dat alles zijn de goden de scheppers, maar de aarde is de moeder
en voedster tegelijkertijd. Zij schenkt het leven behalve aan rechtvaardigheid en ingetogenheid, aan de schoonste boomen en de
heerlijkste vruchten. Minacht dus de landlieden niet, want zij zijn
wijs. Hun taal is niet sierlijk en pronkt niet met een rijkdom van
woorden, maar zij bezitten een stille wijsheid, waar mede zij in het
leven de deugd nabij .komen. Verbaas je niet, dat dit alles met
betrekking tot het land zoo kunstig werd beschreven : wij zijn
immers geen Lycische of Lydische boeren, maar Atheensche !
Utrecht.

A. D. v. REGTEREN ALTENA.

Een epigram
In een artikel over een bundel nagelaten gedichten van A. E. Housman
in de Times van 19 October 1936 was het volgende epigram aangehaald:
EPITAPH ON AN ARMY OF MERCENARIES.
Here dead we lie because we did not choose
To live and shame the land from which we sprung.
Life, to be sure, is nothing much to lose;
But young man think it is, and we were young.
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De Times van 28 October bevatte het volgetide ingezonden stuk:
Sir,—Swinburne would have rendered A. E. Housman's exquisite lines
in perfect Greek elegiacs. Let me submit my version:—
KeE[LeOcc 8ucy.evicov 1)T-761/evo6 • oi) yap gliow.ev
atax6vav (.7)Nrre; Av &rimy TraTpi8a.
TH cpc(cpc96; fltoc &al? o5-7' oU8kvoc gtoq. "Ea-76),
iq 1)436c. KeEv.e0a -rhas vim.
'AXAa VOL

I am, &c.,

A. R. C.
A. S.

Puzzel
Paardensprong ingezonden door P. fr. Parth. Windh orst O.F.M.
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Waar staan de hexameters, die ge gevonden hebt?
Oplossingen vOor I Mei bij Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84,
Utrecht.

HERMENEVS
9e

JAARGANG, AFL. 9 - 15 MET 1937

Lingua Triumphans ?
(ad virum doctissimum P. H. D.)
,,Lasciate ogni speranza".

Carmen cum lego, docte, tuum, quod „lingua triumphans"
Inscriptum edidit Hermeneus -- e pluribus unum —,
Heu ! varie tune mente exaestuo, diversasque
Pertrahor in partes, iamque hue iam dividor illuc:
Admirans equidem obstupeo dum Nestoris artem
— Nestorem enim te iam liceat mihi dicere vatum,
Olim quem colui strenuum doctumque magistrum —,
Causam, tam lepidis prolatam versibus, ipsam
Defendi doleo, quin mente animoque repugno.
Nullum non hominem Ciceronis discere linguam,
Non solum ut valeant veterum percurrere libros,
Ast omnes etiam ut valeant communia vitae
Eacundo eloquio iamiam proferre latino !
Quis credat? Votumne facit to ut credere possis?
Non cuivis I] omini contingit adire laborem,
Iucundum sane, sed longum dithcilemque,
Tandem quo paucis licet ilium attingere finem.
Sin opus est cunctis fieri commercia linguae,
Uno ubicumque homines ut iam sermone loquantur,
Tantum ne sermo iste, precor, sit sermo latinus.
Di meliora ! Simul namque evanesceret, immo
Eunditus illius linguae decus erueretur,
Si quando omnes mortales — iuvenesque senesque
Femineumque genus — Latii pulcherrima quaeque
Indocte indigneque vocabula detorquerent
Ad varios usus, Musa multum illacrimante!
Cumque ipse ante alios sis linguae illius amator
Praecipuus, te praecipue sentire dolorem
Afflicti decoris talis tantique viderent !
Quare age, ne nimium speres ! sermoque latinus
Paucorum maneat : „lasciate ogni speranza!"

Apeldoorn.

H. VROOM.
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Cleanthes' Hymne tot Zeus
1 Glorierijkste der Goon, Veelnamige, tijdeloze Almacht,
Zeus, Aartsheer van Natuur, naar Wet alle dingen bestierend,
Heil! — Ja, zo tot U heffen de groet mag een iegelijk sterv'ling:
Uw geslacht toch ook zijn wij , in spraak deelachtig een beeldsel
5 Enkel van al wat daar leeft en sterfelijk roert zich op aardrijk.
Dies wil prijzen mijn lied Uw macht en Uw heerlijkheid immer.
U volgt heel deze wereld, in wenteling rondom het aardrijk,
Al naar Gij Naar geleidt, en willig aanvaardt zij Uw heersen ;
Zo werkdadig een huip onder onverwinbare handen
10 Strekt U de dubbelgescherpte, de tijdloos-levende Vuurflits,
Naar wiens drijvende slagen Natuur richt al hare werken,
Drager, daar Gij in zendt Uw Rede Gemeen, die zich alzijds
Breidt door het Al, dat Uw licht in het grote zij en het kleine —
Gij daar tronend omhoog, in verhevenheid Koning aleeuwig.
15
Zo geen werk hier op aard, van U los, mijn God, en gescheiden,
Noch in het diep van de zee of het goddelijk, stralende lichtruim;
Buiten de daden begaan door de slechten in eigen verdwazing.
Maar Gij, Wijze, vermoogt uit-redig te brengen tot even,
't Wilde Gij tint het tot tucht, en het onlief U is het liefzaam;
20 Want zo hebt Gij gezoend al 't Wel met het slechte tot eenheid,
Dat een Rede voor al daar gelden zou, eeuwig in aanzijn,
Haar ontvliedende leven der sterf'lijken alle die slecht zijn,
Kwalijk-bedeeld ; want hakend het goede des levens te winnen,
Richten oog zij noch oor op de Godswet wereld-gemeenzaam,
25 Die hen, volgden zij na, in begrip deed vinden het Welzijn.
Maar afzijds van het Eel, zo jagen zij, elk op het eigen:
her zich moeiend om roem in een kamp vol kwalijken ijver;
Genen in toom'loos driften op baat zich werpend en voordeel;
Anderen lokt de verstrooiing en 't zoete genieten des lichaams .. .
30 Allen wacht hen het leed, en in herwaart ijlen en derwaart
Moeien zij voort om een lot, wel alzins hiervan een keerbeeld.
0, Alschenkende Zeus, Wolk-donkere, Flitsen-omlichte,
Red Uw mensen Gij dan uit de klaag'lijke nood hunner doling;
Drijf hun, Vader, het fibers van de ziel ; dat hun worde die Wijsheid,
35 Daar Gij vast in betrouwt, naar Recht alle dingen bestierend ;
Dat, met ere bedeeld, wij ook Eer U brengen in beurtgaaf,
Al-voort zingend de prijs van Uw werken; zo naar het voegt aan
Mens'lijke staat ; want noch voor den sterveling heerlijker voor[recht,
Noch voor de Goon, dan Uw Wet die het Al bindt eeuwig te
[roemen.
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1 K63ca-c' Oceccvdc-row, noXu6Svutie, nccyxpocTic odd.,
Z£5, cp6aecoc c'cpxylyi, v011ou tLiToc TCGCVTGC, xupepv&v,
paps • ai yap 7Cd(NTE66t 06 Elcc OwycoZat npoaocu3av Ex ao5 yap yivoc iatliv, OrcOc 1,tiv.y)p..oc Aocz6vTec
i/o5vot, Oacc (;)et. TE xoci. gpnec Ov41-c &mi. ycciaccv •
ae xccOut/v-0o) xocc o-Ov xpccToc ccliv Oceiao).
aot 3-ri Trig O8e x6alioc, at666p.evoc rcept ycaccv,
rcef.OsTact -f) xev Cic ync, xoci. xc,..)v 67cO aeZo xpoc-rei:Toct•
TOZCV gZELc o-rroepyOv dcvcxlicocc 67cO zepatv
10 atickx71, nup6ev-ccc, ciet4d)ov-roc xspocuv6v •
To5 yap l`yrcO Tc?■-iy.yjc cp66ecoc 7-cdcv-7' #..'pycc<-7,4.Tccx-rccc. > •
(T) al') xocTeue6vecc xocvOv A6yov, Oc &a 7-co'cvTcov
cporra t,ccyv6t/evoc p.syciAo)v Iltxpe4v Te ?Isaac —
ik TOaaoc yeyocc14 57caToc pocac.Aek &a nccv-76c.
15 o636 TG yfayveTocc gpyov i7ri. zOovi ao5 3f,zoc, 8ockcov,
o5Te XOCT' OdO6pcov OEZOV TC6A0V OUT iVi. 7r6v-ry,
7rXilv OrcOacc cSiouac xccxot acpe-ripacacv c'xvoEcct.c.
«AA«, al') xoci, Ta Tceptaaa irciaTccaoct IpTtcc Osi,vccc,
xoct xoat,cei:v -rcixogp,cc, xcci, of) piAoc aot cam iaTiv •
20 CT)aZ yap sEc gv rcdorrcx 6vv4Ipp.oxccc iaexa xccxozaw,
670' gvcc yEyveaOccc TCGCVT()V X6yov, ocEiv i6vTcc •
8v cpeoyovrec (7.)6cv Oaoc Ovvrc-Lv xocxof, elm,
866t_topot • of T' ecycc0c7)v titiv &et x-ctatv noOkov-rec
OUT iaopeoat Oeo5 xotvOv v6p.ov oke xA6ou7tv,
25 4) Xel) TCCLOOpeVOI. 6610 VW ptov iCTOXOv gzocev.
c6O' Opt,c(7)6cv, Ivey xccAo5, ecXXoc ire &XX°,
ceiToi,
oi. Ili%) leyrcip 86b1g 07COU3iv avoipurrov gzovTec,
oi. 8' i7zi xep3oal'ivccc Tel-pcct4c6vot. oi)3evi. x66t/cp,
(50■ Xoc 8' eic drcveaw xoct ac4.1.0c-roc 1136cc gpyoc •
30 </caacv 3' OcXye' iT olatIcc >, irc' ecAXoTe 3' &AAoc cp6pov-rat
ane63ov-rec [..cdcAoc Tcdcpatccv baNTEOG Tc7)v3e yev660occ.
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De hiervoor afgedrukte Griekse tekst wijkt op enkele, voor de zin van
het geheel ondergeschikte punten of van die, welke te vinden is in Von
Arnim's Fragmenta Stoicorum. Van de aanvullingen in vs. II, 3o en 32, alsmede van de veranderingen van het overgeleverde ijzoy (vs. 4), [./.1.xpoi.ac (i3),
eaq (15), irocav (22) en xocx05 (26) zal elders rekenschap worden gegeven.
Diegenen onder de lezers, die niet vertrouwd zijn met de aan Cleanthes'
hymne ten grondslag liggende algemeen-Stoische leerstellingen en de daarin
toegepaste methode der allegorie, kunnen een inleidend, het essentiele duidelijk naar voren brengend hoofdstuk over de Stoa vinden in Wagenvoort's
Varia Vita. Datgene intussen, waaraan deze hymne haar bizondere waarde
ontleent, gaat alle leerstelligheid ver te boven. Het is gelegen in het persoonlijk-religieus en naar de wijze van het gemoed beleven van de heilsleer der
redelijkheid ; daarnaast — en daarmee verbonden — in het dichterlijk
uitdrukkingsvermogen, gave wel bij uitstek zeldzaam in een Stoicus.
Slechts op een enkele bijzonderheid zij Eder nog met name gewezen. Het is
de uit een oogpunt van godsdienstgeschiedenis belangwekkende onderscheiding die Cleanthes maakt tussen het eeuwig Al-wezen (Zeus) zelf, als aethersfeer (hemel) voor de duur der schepping de wereld omvat houdend, en zijn
in aether-straling neergezonden vertegenwoordiger, de `Gemene Rede', waardoor in den aanvang het wereld-plan is ten uitvoer gebracht 1 en waardoor
het voor de duur dezer schepping in stand wordt gehouden. Afgezien van de
principieel verschillende grondslagen, waarop de wereld- en Godsbeschouwingen van Stoa en Christendom berusten levert deze onderscheiding een
parallel voor de verhouding tussen God en den Logos ('Itet Woord') in het
ten dele aan Stoische denktrant geadapteerde begin van het J ohannesevangelie (vs. I—I2).
Bij vers vier kan men vergelijken : Handel. XVII, 28 : „Want in Hem leven
wij en bewegen wij ons en bestaan wij : gelijk ook enigen Uwer dichters hebben gezegd : „Zijn geslacht ook zijn wij" (To5 yap xoci y6voq iatilv). De bier
bedoelde dichters zijn de wijsgeer Cleanthes en Aratus de schrijver van het
astronomisch leerdicht Phainomena. De aangehaalde halve hexameter is te
vinden in genoemd leerdicht (vs. 5). J. D. MEERWALDT.
1 In een bij Dio Chrysostomus bewaarde Stoische beschrijving van Zeus'
overgaan uit zijn oerstaat van 'glans'-ultbreiding tot de staat van schepper
wordt eveneens gesproken van een 'bliksemen'. Uitdrukkelijk onderscheidt
Dio dit levenwekkend 'bliksemen' van het athmospherisch natuurverschijnsel, dat wij als zodanig kennen. Deze allegorische verklaring van het attribuut van den mythologischen Zeus ontlenen de Stoici met zoveel andere
bizonderheden aan den Logos-verkondiger Heraclitus.

Marcus Aurelius Antoninus 1
I.

„De vertaler van een meesterstuk op bet gebied der zedeleer,
als het boek van Marcus Aurelius, behoorde zich ten Joel te stellen
Marcus Aurelius' werk even populair te maken als de Imitatio
1 Inleiding tot de vertaling der Overpeinzingen van M. A. in voorbereiding
bij de Wereldbibliotheek.
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Christi en Marcus Aurelius' naam even bekend als die van Socrates",
zegt Mathew Arnold in zijn voortreffelijk essay over den groten
keizer en wijsgeer. En hij noemt Thomas a Kempis en Socrates hier
niet in een adem ter wille van hun algemene bekendheid alleen,
maar zeer stellig bovenal omdat de „Zelf-beschouwingen" van den
laten Stoicyn, wortelend in het bewustzijn der persoonlijke verant 7
wordelijkh,tps-wznlijkeodrScatshle
christelijke moraal omvatten. Inderdaad zou de vaak treffende
overeenkomst tussen de denkbeelden van den machtigen autokraat
en die der tot tweemaal toe door hem vervolgde christenen op zichzelf reeds een grote belangsteliing in zijn overpeinzingen rechtvaardigen. Ik zou er aan kunnen toevoegen : evenals hun kennelijke invloed op de nieuwere filosofie en zedeleer, in het bijzonder de godsbeschouwing en etbica van Spinoza. Het ware bovendien belangwekkend na te gaan hoe de nederige overgave aan God en de eenvoudige naastenliefde der „armen van geest" tot dezelfde pi aktische moraal leiden — schoon met ander accent — als de op redelijk
inzicht berustende Stoicijnse en Spinozistische verstandelijke lief de
Gods, de amor Dei intellectualis.
Toch gold voor mij een andere beweegreden toen ik bet hachelijk
iivaagstuk ondernam het wonderlijke, door zijn verbrokkelde notitiestij1 vaak onduidelijke en bovendien door latere copiering op vele
plaatsen verminkte Grieks van den Romeinsen auteur in het Nederlands over te brengen. Het kwam mij voor dat de strenge Stoicijnse
zedeleer in haar door Marcus Aurelius verzachte vorm voor de
hedendaagse mens een hoger dan alleen maar wetenschappelijk belang heeft. Wie zich verdiept in dit edele werk, laatste geschrift der
Stoicijnse wijsbegeerte — laatste, hoewel eerst eeuwen later, in 529,
Justinianus haar scholen deed sluiten — zal steeds helderder uit de
leer het beeld van den schrijver te voorschijn zien komen. Ziet hij
hem aanvankelijk als een „merkwaardige combinatie" van keizer
en wijsgeer, die min of meer behartigenswaardige lessen heeft verkondigd en overigens bijna achttien eeuwen dood is ; zeker ook als
een „scb one figuur" — Mathew Arnold noemt hem in datzelfde
essay : misschien wel de schoonste — in de wereldgeschiedenis ; tenslotte zal hij in de nobele trekken van zijn bekende buste en ruiterstandbeeld een dier geesten herkennen die levende waarheid spraken
voor alle tijden. In die periode van vreselijke tyrannie en corruptie, volgend op de dood van Augustus, was het de Stoa die zin voor
waarheid en recht, geloof in geestelijke vrijheid levend hield ; daarom
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kan de wijsheid van haar laatsten en machtigsten woordvoerder
ook onze zieke en zondige, verdwaasde en midsadige, overmoedige
en ontmoedigde wereld zo niet vertrouwen op redding, dan toch
kracbt tot dragen en volharden schenken.
Het boek geeft de indruk op later leeftijd te zijn geschreven. De
telkens herhaalde herinnering aan de kortheid en vergankelijkheid
des levens, gevolgd door de ernstige vermaning om de nog resterende
ogenblikken nuttig te besteden, „de ene goede daad te schakelen
aan de andere, zonder ook maar de kleinste tussenruimte te laten"
(XII, 29), klinkt niet als een banale frase, een vervelende, zeurige
klacht, maar als de diep-doorvoelde eindconclusie van een man die
geleefd heeft ; een oud man die, in de aanblik van het einde, zijn
leven inderdaad ziet als een kort ogenblik en met weemoedige spijt
erkent dat hij te weinig heeft gedaan, te vaak heeft gefaald, te veel
tijd en kracht nutteloos heeft verspild. Het is de verzuchting van
den ouden Michel Angelo : „che non e danno pari al tempo perso"
(geen scha zo groot als van verspilde tijd) en geen zestiger die deze
spijt en weemoed niet kent.
De indeling in twaalf boeken lijkt geen compositorische eis.
Elke paragraaf zou even goed in elk ander boek kunnen staan. Logische eenbeid is er in het algemeen in de rangschikking niet ; chronologische evenmin. Zelfs de plaatsen waar de schrijver bepaalde
historische feiten noemt geven geen direkte aanwijzing voor nauwkeurige datering. En in bijn a alle hoofdstukken komen tal van passages voor die kennelijk van late datum zijn. Uitingen van weemoedige ironie bij de herinnering aan onvoldoende medewerking of
van vergevend begrip voor ondervonden ondankbaarheid. Met
Trannoy acht ik het daarom psychologisch waarschijnlijk dat het
eerste boek, met het onderschrift : „geschreven bij de Quaden", en
om de saamvattend herdenkende inhoud en om de onafgewerkte
vorm, tijdens de laatste veldtocht tegen de Germaanse stammen
aan de Donau werd geschreven. En zo is het vermoeden gerechtvaardigd dat het hele boek in hoofdzaak dagtekent uit zijn laatste
tijd, maar passim — en vrij slordig, met vele overbodige berhalingen
— werd aangevuld met losse, soms ook ten dele samenhangende
notities uit vroeger jaren, waarna het 't laatst geschreven levensoverzicht er als inleiding voor werd geplaatst.
In dit min of meer ongeordende en daardoor soms langdradige
dagboek nu doet Marcus Aurelius zich niet kennen als ontzagwek-
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kend leraar, die van de hoogte zijner wijsheid kwasi onomstotelijke,
onbetwistbare dogma's dikteert ; niet — zoals bij enkele zijner voorgangers wel het geval is — als de alwetende schoolmeester, om wiens
volstrekte wetenschap en deugd wij tenslotte slechts kunnen glimlachen als om pedante abstrakties ; maar integendeel als de nog
naar wijsheid dorstende, wijs-gerige sterveling, de strevende, zoekende ziel, die in zijn niet zelden weifelmoedig verlangen zichzelf
voortdurend vermaant en moed inspreekt en juist daardoor te beter
werkelijk verstaan kan worden door zijn nog zwakker, nog wankelmoediger mede-stervelingen van heden. Deze keizer, heerser over
een ontzaggelijk rijk, is een „gewoon" mens, wars van alle eerzucht
en gewichtigheid en die ook niet meer verlangt dan alleen maar
mens te zijn onder mensen, die geen hoger geluk kent dan als enkeling in eenvoud en oprechtheid te leven volgens zijn eigen innerlijke
aard en als staatsburger stipt zijn plicht te vervullen jegens de gemeenschap waarin de goddelijke Voorzienigheid hem zijn taak heeft
aangewezen. En die deze plicht met nooit verslappende ijver en onwankelbare toewijding vervulde tot zijn dood.
Hij kent geen zelfbedrog. Hij weet hoe de wereld en de mensen
zijn. Hij kent en veracht het IIof, met zijn beuzelachtige weelde en
vermaken en zijn onwaardig gekuip. Hij weet wie de lieden zijn en
wat zij doen en denken, die hem naar de mond praten of heimelijk
belasteren en bespotten.
Soms is het of hij aan de mensheid wanhoopt. „Trouw en bescheidenheid, rechtvaardigheid en waarheid zijn gevloden" zucht hij
Hesiodus na (V. 33). Hij moet zich dwingen, door stage zelfvermaning, de mensen te „verdragen". En zoals hij door strenge tucht en
afharding reeds als elf-jarige knaap zijn zwakke lichaam opvoedde
tot die mannelijke kracht die hem in zijn ouderdom in staat stelde
„een leven als het mijne (n.l. van rusteloos peen en weer trekken en
oorlogvoeren) uit te houden" (I. 17) wist hij door voortdurende
zelf-bespiegeling — oude Stoicijnse, j a reeds Pythagorische traditie
— al zijn haat en minachting jegens de minderwaardigen met wie
hij moest samenwerken en samenleven, te sublimeren tot deernisvoile lief de.
De ironie die nu en dan doorbreekt wanneer hij spreekt over de
menselijke dwaasbeden is niet striemend of bijtend; zij doet meestal
aan als de goedige glimlach van een nooit geheel overwonnen, naar
levensmoeheid neigende melancholie of als een „hartig woordje",
vooral tot zichzelf gericht.
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„Gelijk hondjes die elkaar bijten of kleine kinderen die kibbelen
en zó lachen zó huilen" gedragen zich de mensen (V. 33). Als iets
hen bedroeft of ergert stellen zij zich aan „als een spartelend en
schreeuwend biggetje dat gekeeld wordt" (X. 28). Sprekende over
de onvermijdelijkheid van de dood, die ook de grootsten der mensen
niet spaart, zegt hij : „wormen doodden Democritus" (nota bene
de „lachende filosoof") en voegt er dan sarkastisch aan toe : „en een
ander soort wormen Socrates" (III. 3). Men speurt hier de dieper
verbittering, want hier geldt het de geest, de Nvijsbeid, het hoogste
menselijke goed, door bet verborgen gewroet en geknaag van verachtelijk gedierte vermoord. „Maar niemand zondigt willens en
wetens" (XI. i8—VII. 63) houdt hij zich voor, telkens en telkens
weer, en zo begrijpt en vergeeft hij ook dat onguur mensengebroed,
zeggend met den Christus dien hij niet kende : „want zij weten niet
wat zij doen".
En bovendien : is hijzelf dan zoveel beter? Als hij daarvan overtuigd was waren deze meditaties nooit geschreven. Of inderdaad
„tot zichzelf" de juiste vertaling is van het „eis heauton" van de
titel, zij hier in het midden gelaten 1 , maar niet te ontkennen valt
dat, al is het merendeel zijner uitspraken evengoed van algemene
als van persoonlijke aard, de plaatsen toch overtalrijk zijn waar
Marcus Aurelius zich onmiskenbaar en nadrukkelijk alleen richt
„tot zichzelf". Hij voelt zijn eigen tekortkomingen als keizer en
wijsgeer wanneer hij spottend gewaagt van die nietige mensjes „die
aan politiek doen en daarbij nog den wijsgeer uithangen. Snotneuzen !" (IX. 29). Al steekt hij zich ook dadelijk weer een riem
onder 't hart door er op te laten volgen : „Maar pak aan ! Verwacht
niet Plato's republiek te stichten, maar wees tevreden als de wereld
een klein stapje vooruit komt." Het is niet de enige keer dat hij
zijn fatale dubbelslachtigheid als heerser en filosoof pijnlijk beseft.
Het is niet in de stemming van een brallend triomfator dat hij na
zijn overwinning op de Sarmaten schrijft : „Een spin ga at er prat
op als ze een vlieg buit maakt. Deze als hij een haasje verschalkt,
gene met zijn net een sprotje, een derde wilde zwijnen, een vierde
beren en weer een ander als hij Sarmaten vangt. Maar zijn ze niet
Allen rovers, als men hun motieven op de keper bekijkt?" (X. 1o).
En elders : „aan tal van anderen en niet minder aan uzelf hebt ge
duidelijk doen blijken hoe ver ge nog van de wijsheid verwijderd zijt.
1 Trannoy vertaalt het als „voor persoonlijk gebruik", ter onderscheiding
van de staatsstukken in 's Keizers Kabinet.
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Ge hebt gefotald . . . Bovendien is de grondslag va,1 uw leven met de
wijsbegeerte in strijd." (VIII. 1). Maar hij is nu eenmaal keizer en
moet zijn taak zo goed mogelijk vervullen. „Hoe is mijn verhouding
tot de mensen?" vraagt hij zich af. En zijn antwoord luidt : „Wij
zijn voor elkaar geboren ; maar aan de andere kant ben ik geboren
om hen te leiden, gelijk een ram of stier zijn kudde" (XI. 18). En
dit inzicht legt hem de zware plicht op om inderdaad te heersen ;
niet als despoot, maar met volstrekte rechtvaardigheid en zonder
ooit aan lets anders te denken d an aan bet algemeen belang. Moet
hij terwille van die plicht leven in een omgeving die hij verfoeit ;
het zij zo. „Maar laat niemand u ooit horen klagen over het leven
aan het Hof, ook gijzelf niet", (VIII. 9). Want „wadr men ook moet
leven kan men goed leven" (V. 16). Bovendien, de hem zo dierbare
wijsbegeerte behoeft hij er immers niet helemaal te laten varen. Is
het zelfs niet „opvallend duidelijk dat geen andere levensomstandigheden z6 geschikt zijn om u tot filosoferen te brengen als juist die
waarin gij u bevindt?" (XI. 7). Neen, de filosofie laat hem nooit in
de steek ; „door haar zal zelfs het Hof dragelijk voor u worden en
gijzelf dragelijk voor het Hof" (VI. 12).
Doch dit hofleven tegen zijn zin was tenslotte een kwestie van
dulden ; zwaarder zal hem de keizerlijke taak zijn gevallen waar het
gold te handelen, streng en hard te zijn, zijn gezag te handhaven,
of liever het gezag van het Rijk waarvoor hij de verantwoordelijkheid droeg.
Zorgvuldig opgevoed ten huize van zijn grootvader, onder leiding
van de bekwaamste leraren, werd hij in 138 als zeventienjarige knaap
door zijn oom, den Caesar, weldra keizer Antoninus geadopteerd,
tezamen met zijn lateren mederegent Lucius Verus. In hetzelfde
jaar reeds quaestor, in 140 consul, stond hij zijn adoptief-vader
na zijn huwelijk in 145 met Faustina tevens schoon-vader — in alle
staatszaken ter zijde. Met welken ijver bevroeden wij bij het leven
dier waarlijk ontroerende woorden waarmede hij op twee plaatsen
van zijn dagboek uitvoerig Antoninus' karakter prijst en zich ten
voorbeeld stelt. Hoe gaarne had hij, toen hij den edelen vredeskeizer in 161 als gerijpt man opvolgde, de idealen verwezenlijkt die
hen beiden hadden vervuld. Maar nauwelijks was Antoninus gestorven of er brak een tijdperk aan vol beroering, dat den nieuwen
keizer voor het grootste gedeelte zijner negentienjarige regering
doemde tot het onrustig zwerversleven van den soldaat. In het
Oosten vallen de Parthen Armenie binnen, waar de rust eerst in 166
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wordt hersteld. Onmiddellijk daarop begint de strijd tegen de aan
de grenzen opdringende Germaanse stammen : de Quaden, de Marcomannen, Sarmaten, Katten, Wenden . . . In Engeland, Spanje en
Egypte zijn opstanden te bedwingen. Midden in de tweede veldtocht tegen de Donau-volken moet hij naar Syrie, ter bestrijding
van den tegen-keizer Cassius, die echter voor zijn aankomst door
zijn eigen troepen w ordt vermoord. Tot zijn spijt, zegt Marcus, want
hij had hem liever levend vergiffenis geschonken dan dood.
Na acht jaar bijna voortdurend in den vreemde te hebben doorgebracht, keert hij naar Rome terug, om reeds twee jaar later weer
op te rukken tegen de Skythen. Zo blijft het leven van den vredelievendsten vorst der historie een haast onafgebroken oorlog-voeren
tot aan zijn dood op 17 Maart 18o in het legerkamp bij Sirmium aan
de Save. 1
Hoe bracht hij dit leven, waarin strenge machtsuitoefening noodzakelijk en hardheid en machtsmisbruik vaak onvermijdelijk waren,
in overeenstemming met zijn zachtzinnige beginselen? Men verwijt
hem wel dat hij al te toegevend was. De familie van Cassius, die hij
verzuimde uit te moorden en de talloze andere tegenstanders en
tegenwerkers die hij niet uit de weg ruimde, zullen zich bij d it verwijt niet hebben aangesloten. Maar evenmin de Germaanse gevangenen die men op de triomfzuil, in 174 voor hem opgericht, ziet
ter dood brengen. Ook niet de christen-martelaars die in Smirna
(167?) en in Lyon (177) in de arena stierven, zoal niet op zijn bevel,
dan toch blijkbaar met zijn toestemming.
Leefde er toch iets in hem van Romeinse hardheid? Doe uw plicht
„als man en Romein", vermaant hij zichzelf (II. 5). Al zou men van
de deugden van „den Romein", zoals die door de geschiedschrijvers
worden verheerlijkt : zelftucht, moed, redelijkheid, rechtvaardigheid,
plichtsbetrachting, beginselvastheid, gehechtheid aan traditie en
opofferende burgerzin slechts de helft aanvaarden, men zou Marcus
Aurelius moeilijk anders dan als een „idealen" Romein kunnen beschouwen. En dan ware ook reeds het laatste drietal voldoende om
zijn optreden tegen de christenen enigszins begrijpelijk te maken.
Want ging niet het belang der gemeenschap boven alles en waren
die „koppige" christenen niet staatsgevaarlijke ondermijners van
het hoogste gezag en — even erg in het oog van den rechtgeaarden
conservatieven Stoicijn — bovendien van de traditionele eredienst
1

Waarschijnlijk aan de pest. Volgens anderen stierf hij bij Weenen.
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der goden? Het is duidelijk dat de wijsgeer, wiens denkbeelden het
dichtst Christus' lief de-leer naderden, die leer nooit heeft gekend.
Evenals Antoninus Pius heeft hij de christenen beschouwd als een
geheime revolutionnaire sekte ; misschien zelfs geloof geslagen aan
de geruchten die hen afschilderden als godloochenaars en kanibalen.
Zij sterven moedig ; zeker, maar zelfs die bereidheid tot de dood is
niet onverdeeld bewonderenswaardig. Want „dit bereid-zijn moet
voortvloeien uit eigen overtuiging en niet uit pure zucht tot verzet
(parataxis), zoals bij de christenen." En vooral ook : „zonder theatraal
vertoon." (XI. 3).
De zachtzinnigste, toegevendste heerser dien Rome gekend heeft,
zag in de marteldood van zijn edelste onderdanen slechts opgeschroefd fanatisme.
Toch moeten dergelijke daden van geweld hem van tijd tot tijd
hebben verontrust. Dreef hem alleen en uitsluitend plichtsbesef?
Was het geweld dat hij pleegde werkelijk noodzakelijk? zal hij zich
dan hebben afgevraagd. Had hij niet zelf ook de aanleg tot het
kwade in zich? (I. 17). „Ge doet vele dingen verkeerd en zijt dus
een mens als alle andere. En al onthoudt ge u ook van bepaalde
fouten, ge hebt niettemin de neiging ze te begaan ; ge onthoudt u
alleen uit lafheid of uit eerzucht of uit enig ander laag motief."
(XI, 18). „Zult ge dan nooit, o mijn ziel, goed, rechtuit, eenvoudig
en naakt zijn?" (X. 1).
Wist de keizer zich in gevaar voor wat den wijsgeer niet bedreigde?
Er is een paragraaf, bestaande uit slechts enkele afgebroken
woorden :
„Een zwart karakter, een verwijfd karakter, een eigenzinnig
karakter; een beestachtig, een kinderachtig, dierlijk, dom, vals,
kruiperig, bedriegelijk of tyranniek karakter." (IV. 28).
Zweefde het beeld van sommigen zijner voorgangers, een Caligula,
een Nero, hem voor de geest als een angstvisoen van wat hijzelf had
kunnen zijn of nog zou kunnen worden? Het klinkt althans weer
niet als een frase wanneer hij zich vermaant : „Zie toe dat ge u niet
laat verkeizeren, dat ge niet onderdompelt" in de modder der slechte
invloeden die u omringen. En meer nog als gebed dan als zelfvermaning klinkt wat er volgt : „Zorg dat ge eenvoudig blijft, goed,
rein, ernstig, vrij van aanstellerij, een vriend der rechtvaardigheid,
godvrezend, welwillend, liefderijk en standvastig bij het vervullen
van uw taak. Doe uw best een man te blijven zoals de wijsbegeerte
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van u heeft willen maken. Eer de goden, help de mensen. Kort is
het leven. Het aardse leven draagt slechts een goede vrucht : een
vroom gemoed en sociale daden. Wees in alles een leerling van
Antoninus." (VI. 3o).
Is dit niet de harte-taal van een mens, worstelend met zijn eigen
tegenstrijdigheden? Toch geen „gespleten "mens, geen „verscheurde
ziel". Hij heeft tenslotte een synthetische gemoedsrust bereikt, berustend op redelijk inzicht en overgave, als later Spinoza. Maar
voor wien was de strijd moeilijker? Voor den stillen, weinig bekenden brillenslijper van Rijnsburg of voor den met duizend zorgen
en plichten overladen beheerser der wereld, in ontelbare conflikten
verwikkeld, voor ontelbare tegenstrijdige beslissingen geplaatst?

Amsterdam.

N. v. SUCHTELEN. (Wordt vervolgd).

Horatius over de dichtkunst
III
Vernieuwing van het tooneel moet wel een leuze zijn geweest,
waarvoor de jeugdige geadresseerden warm liepen en de dichter
zelf eenigszins huiverig was. Want de dramatische poezie is de eenige
dichtsoort, waarmee de gel] eele middenmoot van den brief aan de
Pisonen in 142 verzen zich bezig houdt, en dat wel in uiterst conservatieven, j a reactionnairen geest, meer op de practische werkelijkheid gericht dan op een ideaal van schoonheid:
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Hoor nu, wat ik, wat het publiek verlangt:
Wilt gij succes en aandacht tot het eind,
als 't doek rijst en de speler roept „applaus",
dan moet gij op 't verschil in j aren letten
en elken leeftijd naar zijn aard typeeren.
Een vlegel, die zijn woordje weet to doen
en stevig op zijn beenen staat, zoekt lol
met lui, wordt kwaad om niks en gauw weer goed.
Een jonkman, nauwlijks aan de school ontsnapt,
is dol op paarden, honden, watersport,
laat zich graag lijmen, maar vermanen . . . nooit,
vergeet wat noodig is, verspilt zijn geld,
grijpt hoog en laag, maar laat het gauw weer los.
De mannenleeftijd daarentegen zoekt
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rijkdom, connexies en een eery of ambt,
tracht niets to doen, wat hij berouwen moet.
Met veel gebreken komt de ouderdom,
schraapt en durft niet gebruiken wat er is,
of blijft bij al zijn zaken bang en koel,
schuift alles op de lange baan en zingt
het liedje van verlangen, kijft en klaagt:
„in mijn tijd . . ., toen ik jong was, . . . maar de jeugd . .
De jaren brengen bij het klimmen winst,
verlies bij 't dalen. Geef een jonkman nooit
een grijsaardsrol, een blaag geen mannenrol,
maar geef aan elk wat bij zijn leeftijd past!
De handeling vindt plaats op het tooneel
of wordt verteld, wat minder indruk maakt,
want iedereen vertrouwt zijn oogen 't meest.
Wat echter op 't tooneel misplaatst zou zijn,
zorg, dat dat achter de coulissen blijft
en door een ooggetuige wordt verhaald.
Vertoon aan het publiek geen kindermoord,
geen kannibalenkeuken, geen getoover,
hoe Procne zwaluw wordt en Cadmus slang!
Zoo iets stuit op verzet en gaat niet op.
Onmisbaar voor een repertoirestuk
zijn vijf bedrijven en geen enkel meer.
Haal er geen god bij , als het zonder kan,
laat vierde rollen figuranten zijn,
het koor ingrijpen in de handeling
en niet zoo tusschen de bedrijven door
iets zingen buiten alien samenhang.
Het moet de goede zaak zijn toegedaan,
de drift beteugelen, de angst bedaren,
tot matigheid en tot rechtvaardigheid,
tot vrede manen, het bedreven kwaad
bemant'len, bidden, dat de zegepraal
der boozen schijnbaar en voorbijgaand zij.
De fluit, nog niet als thans met blik versierd
en een trompet gelijk, maar klein en rein,
gaf zachte begeleiding aan het koor
Voor een publiek, dat zich nog niet verdrong,
gering in aantal, maar niet in fatsoen.
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Gebiedsuitbreiding, overwinningsroes,
weelde en overdaad bracht de muziek
verbastering en ongebondenheid.
De nivelleering schiep een mengelmoes,
waarin de goede smaak verloren ging.
Losheid en hartstocht werd de nieuwe lens
en de fluitist sprong rond als een hansworst.
Zelfs 't snarenspel boette zijn strengheid in.
De woordkunst holde met de mode mee.
De tekst, van wetenswaardigheden zwaar,
orakelde, als wie de toekomst schouwt.
Wie om een bokje met tragedies dong,
bracht daarna naakte satyrs op 't tooneel,
waagde zijn deftigheid aan ruwe scherts,
daar 't aangeschoten, vrijgevochten yolk
niet was te houden zonder grof geschut.
Dien grappenmakers gunnen wij succes.
Maar om de scherts te paren aan den ernst
hoeft toch een god of heros, onlangs nog
in koningspraal en purperpracht aanschouwd,
geen straattaal uit te slaan als in een kroeg
of louter onzin van verhevenheid!
Zooals een dame meedanst op een feest,
waartoe de godsdienst de gemeente dwingt,
doet de tragedie, wat verlegen, mee
aan 't wuft gedoe van 't drieste satyrskoor,
schoon kwalijk strookend met haar waardigheid.
Stel eens dat ik een satyrspel ging schrijven,
dan wil ik niet stijlloos en nucbter zijn,
noch ook zoover van 't tragisch coloriet,
dat als een sloerie of een stalknecht spreekt
Silenus, die een god heeft grootgebracht,
maar schijnbaar alledaagsch en doodgewoon,
zoodat Jan Rap denkt, „nou dat kan ik ook",
maar als hij 't waagt, tot niets bij machte blijkt.
Zooveel vermag volgorde en verband,
zoo wordt verheerlijkt, wat voor 't grijpen ligt.
De satyrs moeten boschbewoners zijn,
geen decadente stedelingen, die
soms overdreven netjes kunnen doen
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en dan weer zwelgen in vuilbekkerij.
Een scharesliep roept dan wellicht „bravo",
maar al wat standing en vermogen heeft,
haalt er zijn neus voor op en fluit het uit.
Een jambe is kort lang, een snelle voet,
waaraan de trimeter zijn naam ontleent,
hoewel oorspronklijk zesmaal het accent
zichzelf gelijk bleef van 't begin tot 't end.
Om statiger en minder vlug te klinken
duldt hij ook wel spondeeen op zijn erf,
maar gaat niet zoover in verdraagzaamheid,
dat hij ze toelaat op een even plaats.
Staan zij daar toch in zwaargedragen vers
van Accius of Ennius, dan moet
dat slordigheid of onbekendheid zijn
met de beginselen der verstechniek.
Niet iedereen merkt fouten in de maat
en Rome was voor dichters nooit heel streng.
Zou ik er daarom maar op los gaan schrijven,
of denken dat men al mijn fouten ziet,
maar slechts vermijden, wat men niet vergeeft?
Dat moge veilig zijn, fraai is het niet.
Leest Grieksche meesterwerken vroeg en laat!
Het voorgeslacht heeft Plautus toegejuicht,
maar noch zijn rhythme noch zijn geest terecht,
of wij zijn niet bevoegd een geestigheid
te onderscheiden van een flauwiteit
en hebben geen gehoor noch maatgevoel.
Thespis heeft de tragedie uitgevonden
en spelers rondgereden op een kar,
wier aangezicht met wijnmoer was besmeerd.
Van Aeschylus stamt masker en costuum,
het podium en de verhevenheid.
Dan volgt het oude kluchtspel, hoog geroemd.
Maar vrijheid leidde tot baldadigheid.
Een wet stak daar een stokje voor. En, ach,
het koor verstomde, toen 't geen kwaad mocht doen.
Niets lieten onze dichters onbeproefd
en zij verdienden soms nog hooger lof,
als zij in nationale kleederdracht
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't Romeinsche leven op de planken brak.hten.
Ja, Rome zou niet slechts in oorlogsroerr
maar ook in letterkunde machtig zijn,
als 't onzen dichters niet ontbrak aan vlijt.
Weest, ed'le vrienden, met geen vers tevreden,
dat niet belegen is, met zorg gevijld
en tienmaal in de puntjes afgewerkt.
Den Haag.

A. RUTGERS VAN DER LOEFF.

Een epigram
De in ons vorig nummer opgenomen Grieksche vertaling van een epigram
inspireerde een anonymus tot de onderstaande versie, Red.
KeEp..eOcx -6118e 1.16pcp 8C8L7ItleVOL ' g6TL yOcp oc1.86c
uE6ac ociazUvecv .9; -r6xe yocioc nocTpi,c.
Bcadc y' in6XXvoiv vac cillep80..evoc Pioo, dEXAcic
o6-7L VOL
6at. aoxii, xcci. ti.Opog 35X0e v6occ.

Oplossing puzzel
Tu Marcellus eris. 1VIanibus date lilia plenis; purpureos spargam fibres,
animamque nepotis his saltem adcumulem donis et fungar inani munere.
(Aeneis VI 883 etc.).
Ammerzoden : Pater fr. Rogerius Burgers 0. F. M. ; Almelo : N. M. H.
van der Burg ; Amsterdam : N. van der Blom, Hermine J. Speck, Jhr. Dr.
N. van Suchtelen; Apeldoorn: Dr. J. H. Leopold; Bilthoven: Mej. A. W.
Schipper ; Brielle : G. Herrnans; Bussum : Dr. W. E. Engelkes ; Domburg:
Dr. H. v. d. Kamp ; Dordrecht : Dr. G. Verdoes Kleyn ; Enschede : Lenie
Hoek; 's-Gravenhage-Scheveningen: Mr. R. de Bruyn, Mr. F. J. de Jong,
Mr. Annie J. A. E. Hol, E. J. Koppeschaar, Mr. F. Kranenburg, Mr. A. ten
Sande, Dr. M. A. Schepers, Mej. A. H. Schreuder, Mr. J. Nuhout ter Veen.;
Groningen : P. J. J. Dijk ; Haarlem : Dr. P. Wolterson, arts ; Heemstede:
J. J. A. Starrenburg ; Hellendoorn : R. Vos-Beyerman ; 's-Hertogenbosch:
Dr. J. Brinkhoff ; Hintham : Rector van Thiel ; Kaatsheuvel : Ant. R. J. van
Kecken; Kampen: Dr. W. Nawijn Ezn.; Leeuwarden: W. Kok, 1VIej. I. C.
Schwaner ; Maassluis : Mr. P. A. Schwartz ; Maastricht : Dr. L. de Vreese;
Megen : Prater Mansuetus van Nieuwenhoven 0. F. M. ; Nijmegen : Luc.
Hoogveld 0. E. S. A., Mej. Tine Witte ; Oostkapelle : Mr. J. Adriaanse;
Roosendaal: Fr. Vermeulen, kap. ; Rotterdam: A. C. Nielson, C. B. Snellens;
Schiedam: Dr. A. D. J. Makkink; Soest: Th. H. d'Angramond; Tholen:
Dr. C. Veltenaar; Utrecht : Jenny Cohen Tervaert, J. C. Koopman, Dr.
P. A. van der I,aan, Mr. A. D. van Regteren Altena; Zeist: Dr. G. J. de Vries;
Gen eve : Dr. J. Woudstra.
De prijs is toegevallen aan G. Hermans, den Briel.
Wie deze puzzel to gemakkelijk vonden, noodig ik uit op de volgende!
E. S.

HERMENEVS
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De keus van een schone, Keizerlijke
Bruid
Een wonderlijk verhaal, door schrijvers uit de 19e eeuw tot
onderwerp van een novelle of van een drama gekozen 1 en daardoor
meer bekend gemaakt, leert ons hoe men in Byzantium menigmaal
een Bruid liet kiezen door een jonge keizer. Het luidt als volgt:
„Theophilus (829-843) had uit te maken welk meisje uit de grote
schare van uit het gehele Rijk bijeengebrachte schonen hij tot zijn
gemalin wilde verheffen. Een gouden appel 2 wenste hij aan de
schoonste die hij zag, aan Kasia, als toll( van zijn gevoelens aan te
bieden, maar vooraf sprak hij tot haar : „Door een vrouw is het
kwaad binnengestroomd", waarop het meisje onmiddellijk antwoordde : „Maar ook is door een vrouw het beste ontsproten" 3
Toen geschiedde wat voor mij het enig waarschijnlijke is van het
gehele geval: de man werd boos omdat een vrouw, zijn aanstaande
echtgenote, zijn plompheid beantwoordde met een snedig gezegde.
Daarom gaf hij de appel aan een ander mooi meisje, Theodora,
naar 't scheen minder gevat, gemakkelijker te overheersen, — wat
hem niet meeviel toes zij getrouwd waren.
Drie Byzantijnse geschiedschrijvers hebben dit verhaal overgeleverd op de bedenkelijk gelijksoortige wijze, die veelal herkomst
uit een zelfde, reeds troebele, bron verraadt. Men hield het echter
voor waar. Dat deed zelfs Krumbacher, die het leven en de gedichten
van Kasia, een begaafde non, in een uitvoerige studie heeft behandeld. 4 In 1910 heeft echter Psichari in een even geleerd en
veelzijdig betoog aangetoond dat wij te doen hebben met een tendentieus vertelsel, gericht tegen Keizer Theophilus, een ikonoklast
.

Leipzig, Reclam. 1897. Deze novelle
1 H. Lingg, Byzantinische Novellen,
stelt te leur. Een Griekse novelle (1893) en een paar Griekse toneelstukken zijn
mij alleen van naam bekend.
2 De appel was een symbool van de Liefde. Zie b.v. Bergk, Poetae lyrici
graeci II, blz. 299 of Vergilius (Buc. III, 64) : Malo me Galatea petit, lasciva
puella.
3 Theophilus bedoelde Eva, het meisje de H. Maagd.
1897, blz. 305-369.
4 In de Sitzungsber. d. kin. Bayer. Akad. d. Wissensch.,

146
of „vijand van de verering der beelden", terwijl Kasia en Theodora
die verering wilden handhaven en bevorderen. 1
Historisch is alleen het ons zonderling toeschijnende bijeenroepen
der huwelijkskandidaten. In de achtste en negende eeuw was,
volgens de grote Byzantinist J. B. Bury, een Bride-show een vaak
gebruikt middel om aan een jonge Oost-Romeinse vorst een bruid
te verschaffen. Boodschappers werden naar de verschillende delen
van het Rijk gezonden om meisjes uit te nodigen, die naar lichaam
en geest waard schenen de keizerlijke troon te delen. Die gezanten
moesten de kandidaten keuren naar bepaalde eisen van schoonheid ;
wie niet aan vastgestelde afmetingen van hoofd en voet voldeed,
kon niet in aanmerking komen 2 Zo was het huwelijk voorbereid van
Konstantijn VI (780-797), van Staurakios (811), van Michael III
(842-867) en van Leo VI (886-912). Bury heeft zijn oordeel kunnen staven door citaten van Byzantijnse schrijvers en Russische
commentatoren. 3 Gevoelt men niettemin nog twijfel bij de getuigenis van al deze teksten, dan overwege men de volgende passage
uit Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire (Hoof dst.
XLVIII ; deel V, blz. 211 van de door Bury bezorgde en geannoteerde uitgave) : "The Russians, who have borrowed from the
Greeks the greatest part of their civil and ecclesiastical policy, preserved till the last century 4 a singular institution in the marriage
of the Czar. They collected, not the virgins of every rank and of
every province, a vain and romantic idea, but the daughters of the
principal nobles, who awaited in the palace the choice of their
sovereign. It is affirmed that a similar method was adopted in the
nuptials of Theophilus (821)".
Mits men de woorden „naar de verschillende delen van het Rijk",
.

1 Psichari, Cassia et la pomme d'or, in Annuaire de l'Ec.prat. d. Hautes
Etudes van I9I0—I9II , blz. 5-53. Zijn oordeel wordt thans algemeen aanvaard (Vgl. Byz. Zeitschr. XX, 1911, blz. 552).
2 Hun maatstaf voor hoofd en gelaat was het Xccupc'crov (vgl. het Lat.
laureatus, (het) gelauwerde (hoofd) v. d. Imperator) ; voor de voet was dat
TO 7ro8k TO 7r63tAov dus een sandaal als „pointure" of nummeraanwijzing.
3 j. B. Bury, History of the Eastern Roman Empire, Londen, 1912, blz. 81.
4 Gibbon leefde van '737 tot 1794; bedoeld is dus de 1 7e eeuw. In de Haagse Post van 9 Januari 1937 treft men een artikel aan over dezelfde, eertijds
in Rusland gebruikelijke, bruidschouw, waarbij in 't biezonder vermeld
wordt hoe de moeder van Peter de Grote op die wijze Tsaritsa is geworden.
Geen bron wordt genoemd. Daar, in plaats van Tsaritsa, Tsarina staat gedrukt, zal wel geen Russische bron zijn geraadpleegd.
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en dergelijke, niet al te letterlijk opvat, houd ik de inlichtingen die
de Griekse teksten ons verstrekken over de Bruidschouw 1 voor volkomen betrouwbaar. De beperkende woorden van Gibbon getuigen
van zijn vrees voor het romantische en zijn neiging tot rationalisme.
De Byzantijnen waren in zake het vorstelijk huwelijk in 't geheel
niet exklusief en de Keizer mocht, evengoed als later de Sultan,
vrouwelijke aantrekkelijkheid boven hoge geboorte stellen. Dat de
boodschappers uitgerust werden met voorschriften rakende het
uiterlijk der kandidaten, toont duidelijk wat men van beslissende
waarde achtte.
Dat juist het „nummer" van de voet zo veel betekende, herinnert
ons aan de Bruidschouw in Assepoetser, zoals wij die kennen uit het
2iste sprookje van de Kinder-und Hausmdrchen der Gebr. Grimm,
waar immers de Koning een feest aanricht „wozu alle schonen
Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn
eine Braut aussuchen mochte". Het „kleine" schoentje brengt aan
't licht wie de gewenste bruid is. 2 Nu kan die functie van het
schoentje in 't verhaal van de Byzantijnse Bruidschouw ontleend
zijn aan het sprookje ; niet is 't mogelijk dat deze trek in het sprookje
een herinnering aan de voorschriften der Byzantijnse boodschappers
is, want reeds Strabo ( + 63 v. Kr. tot 19 n. Kr.) vermeldt als
sprookje (VII, § 33, p. 8o8 der ed. van Casaubonus : p .1.)0 e6 °vat
.TO-rt . . .) hoe Rhodopis, door de maat (PAL6c) van haar, door een
arend geroofde en aan de Koning van Egypte in de schoot gevallen
schoentje, ten slotte koningin werd.
Ik meen dat deze uitdrukking gerechtvaardigd is door termen als Boekenenz. 't Engelse mode-show
behoeven wij niet onvertaald over te nemen en de Duitsers spreken zonder
bezwaar van Auf die Brautschau gehen voor „een vrouw gaan zoeken".
2 Mej. M. R. Cox heeft in haar Cinderella (Louden, 18 93) 345 varianten van
Assepoester verzameld. In haar Preface (blz. XL) noemt zij „de shoe incident
perhaps the most salient feature of Cinderella proper" ; de laatste twee woorden duiden de groep aan waarvan de kenmerken zijn : een -verongelijkte als
heldin en een schoen als middel van herkenning (blz. XXV). Niet in alle
varianten van deze groep is een bruidschouw de aanleiding, ook niet in de
Griekse. Bij von Hahn (Gr. and Alban. Meirchen, Leipzig 1864, blz. 70-75)
ziet de prins zijn aanstaande gemalin 't eerst in de kerk, bij Legrand (Recueil
de contes populaires grecs, Parijs, 1881, blz. 95) viert de prins zijn bruiloft ;
hier is contaminatie met 't verhaal van de ontmaskerde indringster) en bij
P. Kretschmer (Neugr. Meirchen, Leipzig, 1910, blz. 40-45) heeft alleen de
naam en het in „de as" zitten iets met 't gewone sprookje gemeen. Op blz.
506 van haar boek behandelt Mej. Cox de kwestie van het z. g. „glazen"
muiltje.
1

schouw, Dijkschouw, Ketelschouw, Landschouw
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Wie dan, volgens het verhaal, aan de eisen betreffende gelaat en
voet voldeed, had toelatingsexamen tot het „Concours de Beaute"
afgelegd. Maar wat wenste de Vorst nog meer? Hoe dacht men over
vrouwelijke schoonheid en naar welke kentekenen oordeelde men,
en oordeelt men nog heden in Griekenland? De dichter Drossinis
heeft die vragen beantwoord in een alleraardigst boekje 1 waarin hij
de getuigenis aanhaalt van de volksliederen, vooral de disticha,
en van een middeleeuwse, populaire roman. 2 Ik zal slechts enkele
van deze criteria bespreken en alles ter zij de laten wat zeer algemeen
is en alleen aantrekkelijk voor ons door de vorm waarin het wordt
uitgedrukt. Derhalve bespaar ik de lezer de kersenrode lippen, de
tanden als parels, de ogen als . . . . ja, als alles, enz. enz., om alleen
op afwijkingen of verschillen te wijzen.
Het gelaat moet niet ovaal zijn, maar, volgens vele getuigen,
rond . . . als de maan (TO cpeyycicpL); een cpeyyocpoTcpoacoTcoikra heeft
een gelaat lichtend en vol als de maan. Een olijfkleurig vlekje
(Dina) kan het als „grain de beaute" versieren. De neus behoort
fijngevormd (E5Topvoc ) te zijn, maar van „echt" Griekse neuzen, zo
als wij die door antieke beelden kennen, is geen sprake, wel somtijds
van een gebogen (yply7t6c) neusje. Van veel belang zijn de wenkbrauwen. Die verlangt men vol als een ravenzwart koord en vooral
gebogen, b. v. als de maansikkel ; in de ruimte tussen de ogen (TO
auvOcppuv ) mogen zij elkander naderen, zonder evenwel ineen te
groeien. 3 Een der meisjes in de roman van Belthandros en Chrysantza
verliest haar kans op bekroning wegens 't „vermengen", het samenkomen der wenkbrauwen (4)
tiq Opp6oq 60U gp..til.Gc, V. 572).
Anderen vinden echter die vereniging mooi. In de Griekse bewerking
van Liddell en Scott's lexicon (Athene, 1901-1906) leest men
fic-7

1 G. Drossinis, 'ET IlevTo'cl/opcpyi, Athene, Sideris, z. d. ( --I- 1924). IlevTdcti.opcp-/
is samengesteld uit 116vToc en 011oppoc en betekent de bij uitnemendheid schone
(Vgl. Irev-rOppocvoc, geheel verweesd enz.).
`II Ilev-cc'cliopcp.n To5 x6crt,too is, in Griekse sprookjes, onze „Schone Slaapster".
2 De naam is Belthandros en Chrysantza (zie Krumbacher, Gesch. der byzant.
Literatur, 1897, blz. 857-861) ; in de Neophilologus van 1938 hoop ik op deze
roman terug te komen. Hier is 't voldoende te vermelden dat Eros aan een
jonge ridder opdraagt van 40 schone prinsessen de allerschoonste aan te
wijzen. Hij doet dat door aan 39 der geexamineerden, soms wat ruw, soms
ironies, maar, naar onze begrippen, steeds onhoffelijk, te zeggen waarom zij
de hoogste prijs niet verdienen. De Veertigste is volmaakt en dan wordt de
criticus een lofredenaar.
3 Zo meen ik ook te moeten opvatten 't portret in de
Anakreontea, ed.
Rose 16/17.
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(i. v. a6vocppuc) dat saamgegroeide wenkbrauwen iv T
de Levant, geprezen worden ; men noemt ze Taccti.ocXacxoc cppl'Acc,
van een Turks woord VTOCTatiac. Ook is er verschil van smaak in
zake de kleur van de huid. Belthandros wijst een meisje of omdat zij
listig door blanketsel haar van nature donkere teint heeft gewijzigd.
Drossinis geeft intussen veel voorbeelden van voorkeur voor brunettes (tkocupec3cp6q of p2Acczpotv6c) waarbij men dient te bedenken
dat, gelijk in onze tijd, ook het bruin kunstmatig kan zijn. Maar
Belthandros hield niet van kunstmiddeltjes ; de allerschoonste prijst
hij om haar cercOpco-cToc zeD ■ 71 (v. 703), terwiji toch het verven van
de lippen van oudsher gebruikelijk was ondanks alle vermaningen
der kerkvaders. 1
De Venus van Milo zou Been toegang gekregen hebben tot de
Bruidschouw, indien werkelijk de boodschappers van het verhaal
zich aan de kleine voetmaat moesten houden. Immers het schoeisel
der vrouwen van Oud-Hellas moet een veel groter omvang gehad
hebben dan de Byzantijnse smaak (volgens de zegslieden van Bury),
goedkeurde. Met de bewondering voor zeer kleine voeten gaat
waarschijnlijk gepaard ingenomenheid met een gang die wij niet
bewonderen : de gang van een patrijs, van een duff, ja van een gans.
En slecht stemt daarmee overeen de vergelijking van een mooi
meisje met een cypres. Immers de wiegelende gang, „le dandinement", doet denken aan de schommelende, met gezetheid gepaard
gaande beweging, die men bij Turkse dames kan (of kon?) waarnemen. Van overdreven lichamelijke bloei wil Belthandros niet weten :
hij disqualificeert een meisje omdat zij, volgens hem, aan een te veel
van molligheid lijdt dat haar sterk doet transpireren. 2 Misschien
heeft hij meer gevoeld voor de edele, veerkrachtige gang die de
prachtige uitdrukking van Vergilius (Aeneis I v. 405) bij ons oproept : „at vera incessu patuit dea."
Hoe het zij, voor de Byzantijn was, naar ik meen, de gang der
Koukoules citeert in een opstel over de Byzantijnse mode ('Erce7pi,c T.
0.77008WV VII (183o) blz. 34) een uitdrukking van St.
Chrysostomus, die in zijn verontwaardiging de roodgeverfde vrouwelippen
vergelijkt met de bloedgekleurde muil van een beer. Dat is te veel gezegd, en
verklaart ook niet het lelijke, dat de lippenstift tot resultaat heeft. Het verven
maakt de lippen tot een dom, een zielloos lichaamsdeel.
2 Ik lees (v. 584) acxxXoneptaa6aocpxov
(crocxX6c = rcAcc8ocp6c, slap van vlees).
Krumbacher (o. 1. blz. 86i) heeft bij vergissing dat zweten aan de keurmeester
toegeschreven als gevolg van zijn vermoeiend werk.
1

ETOCGpLOCc T. BlkXVT.
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vrouw van groot gewicht, groter dan in onze tijd. Van ieder der drie
ernstigste kandidaten bij de Bruidschouw wil hij nog eens nauwkeurig bestuderen TO pci(ar.ap.tx, TO xf.viilia xocie -Lily 7reprm,Triacc'cv
1-11q (v. 613 : „haar gang, haar tred, haar lopen") en als mannequins
moeten zij herhaaldelijk voor hem defileren.
Er is ten slotte heel wat tegenstrijdigs in de verschillende criteria.
De rondheid van het gelaat doet m. i. aan het Oosten denken,
terwijl de ikonografie niet slechts van de Madonna, maar ook van
Theodora en haar hofdames in S. Vitale te Ravenna, een gerekt
ovaal vertoont. Saamgegroeide wenkbrauwen (ook Oosterse smaak?)
vindt men daar hoogst zelden. 1 Bewijst die tegenstrijdigheid niet
dat Byzantium behoort tot het Hellenisme, door Pierson zo juist
omschreven als „een beschaving waarin het Helleense met het nietHelleense is vermengd"?

W assenaar.

D. C. HESSELING.

1 Een voorbeeld levert de lunetta van het voorportaal der San Marco,
waar de H. Maagd geplaatst is tussen Johannes en Marcus.

Restauraties van antieke beeldhouwwerken
Begrip en genot der Grieksche kunst wordt het kunstlievend
publiek niet zoozeer bemoeilijkt door de schaarschheid der origineele
Grieksche beeldhouwwerken — er is gelukkig toch nog heel wat
gespaard gebleven — als wel door de ietwat opdringerige aanwezigheid in alle groote musea en oude verzamelingen van meestal
als Graeco-Romeinsch betitelde stukken. Dit zijn copieen en variaties naar Grieksche werken, in Romeinschen tijd ontstaan, die maar
al te vaak een verre van getrouwe voorstelling geven van het origineel. Deze werken, die indruk maken door de vaardigheid van
opzet en van uitvoering, geven van de Grieksche kunst een zeer
verwrongen beeld. 1
Vele van deze copieen, ja juist de meest gave en volledige, die
daarom het sterkst de aandacht trekken, zijn bovendien het slachtoffer geweest van al te vaardige restaurateurs, die aan de wijzigingen van den copiist nog hun verbeteringen toevoegden. Immers
vroeger werden de antieke beeldhouwwerken duchtig onder handen
1

Zie voor deze kwestie Hermeneus 15 Mei 1936 blz. 153.
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genomen, voor zij de eer werden waardig gekeurd in openbare of
particuliere verzamelingen te worden opgesteld. Sinds de 16de eeuw,
toen voor het eerst op grooter schaal werd opgegraven, werden zij
met zuren bewerkt ; wel kreeg het marmer dan den in dien tijd zoo
geliefden diepen glans, maar alle nuances van het oorspronkelijk
oppervlak gingen daarmee hopeloos verloren. Daar de groote heeren, die elk nieuwgevonden stuk voor hun verzamelingen trachtten
aan te koopen, hun huizen niet met kapotte beelden konden ontsieren, werden bovendien niet alleen de bijna altijd afgebroken
neuzen hersteld, maar tevens met kwistige hand nieuwe armen,
beenen en koppen uitgedeeld. Indien een nieuwe neus of hand niet
paste aan het fragment, werd het breukvlak net zoo lang afgeslepen,
totdat dit euvel was verholpen. Daar het gemakkelijker is heele
ledematen aan te zetten dan gedeelten ervan, werd dit afslijpen
vaak zeer ver doorgevoerd, zoodat veel bovendeelen van armen en
beenen spoorloos zijn verdwenen en daarmee menig kostbare aanwij zing over de oorspronkelijke houding der figuur. Indien een
bijfiguur erg beschadigd was en de vervanging moeilijkheden gaf,
werden alle sporen ervan eenvoudig weggebeiteld. En hoe verleidelijk was het niet een onoogelijk fragment naar eigen verbeelding te
herscheppen in een volledig „antiek" beeld!
Langzamerhand vormen zich op dit terrein specialisten, die zich
nu ook voor de wetenschap der archeologie gaan interesseeren en
daarmee nog gevaarlijker worden. De eerste wetenschappelijk geschoolde restaurateur is de 17de-eeuwsche beeldhouwer Algardi,
wiens virtuositeit heel wat verwarring heeft gesticht. Door zijn uitgebreide kennis kon hij zijn slachtoffers met de meest vernuftige
attributen sieren, zooals geen enkele antieke kunstenaar ze ooit
bedacht zou hebben. Bovendien was Algardi toch een echte barokkunstenaar en maakte hij dan ook zijns ondanks van een archaisch
gebonden fragment een wild gebarende jongeling.
Gedurende de 18de eeuw nam de verzamelwoede steeds toe. Het
is de tijd, dat de groote Engelsche collecties worden gevormd en de
Romeinsche, waarvan vele thans in het bezit der groote musea zijn
gekomen. De vraag overtreft het aanbod verre. Wie zal het dan den
restaurateurs euvel duiden, dat zij een bestelde Minerva of Mercurius
— dikwijls van nauwkeurig opgegeven hoogte — wat verdacht
prompt leverden? Wie zal zich verwonderen, dat van de 9 Muzen,
die Gustaaf III van Zweden krijgt thuisgestuurd, maar weinige
beelden werkelijk Muzen voorstellen, de meeste koppen niet hooren
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bij de lichamen en vele ledematen en hoof den in de 18de eeuw zijn
gemaakt? Wat de beroemde Cavaceppi en zijn collega's aan beter
gefundeerde kennis voor hadden op Algardi — het was immers de
eeuw der archeologie —, dat stonden zij bij hem achter in frischheid
en originaliteit. Tot levendige barokwerken herschiep Algardi de
hem toevertrouwde stukken ; zijn opvolgers maakten ze tot de
pseudo-klassieke werken, die de antieke kunst zoo vaak van saaiheid doen betichten. De D9de-eeuwsche restauratie van de beeldhouwwerken van de tempel van Aegina, door den klassicistischen
beeldhouwer Thorwaldsen, is evenmin zeer gunstig geweest.
Tegenwoordig is men geheel van opvatting veranderd. De antieke werken worden voorzichtig schoongemaakt zonder het oorspronkelijk oppervlak te schenden. Bijeenpassende fragmenten
worden samengevoegd, breuken hersteld, toevoegingen echter uit
den booze geacht. In het Vaticaansch museum worden zelfs oude
toevoegingen verwijderd. Tegenover de oude verzamelingen met
hun al te gave, vaak doode beeldhouwwerken staan nu de moderne
collecties met hun dikwijls geschonden, maar ten minste levende
stukken. De vakman kan nu naar hartelust de bedoeling van den
kunstenaar in elke nuance van uitvoering volgen en zoo een oordeel
vormen, onafhankelijk van de hem anders opgedrongen opvattingen van vorige geslachten restaurateurs. Van den leek, die misschien
het eerste oogenblik bevreemd staat, wordt actieve medewerking
gevergd voor een juist begrip van het geheel onberoerde kunstwerk.
Hij wordt echter rijkelijk beloond, als een dergelijk contact hem
leert, dat de antieke kunst ook een modern publiek heel wat te
vertellen heeft in nog volkomen verstaanbare taal.

Amstelveen.

A. N. ZADOKS- JOSEPHUS JITTA.

Marcus Aurelius Antoninus
II.
Tijd voor filosoferen had hij niet al te veel. Wat er van wijsgerige
gedachten in hem rijpte en bezonk, hij kon het slechts opschrijven in
verioren ogenblikken tussen inspannende arbeid of vermoeiende
tochten. Een rustige ouderdom was hem niet beschoren. „Ge zult
noch uw eigen gedenkschriften kunnen lezen, noch de geschiedenis
van de oude Romeinen en Grieken of de uittreksels uit al die geschriften, die ge voor uw oude dag had terzijde gelegd" (III id).
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Maar dit ontmoedigt hem niet ; het spoort hem slechts aan de kortgemeten rest van zijn levenstijd zo goed mogelijk te gebruiken op
de wijze die hem wet is toegestaan. En soms voelt hij die beperking
als een zegen. In elk geval als een dier nuttige tegenslagen die de
menselijke energie prikkelen tot vernieuwde aktie in andere richting. „Een redelijk wezen kan elke belemmering omzetten in een
aanleiding tot nieuwe aktiviteit" (VIII 35).
Het is echter, dunkt mij, niet dit gebrek aan tijd dat Marcus Aurelius weerhoudt een eigenlijk „systeem" te scheppen of de Stoicynse
wereldbeschouwing verder te ontwikkelen, want niet de spekulatieve
metaphysica, maar de praktische moraal is voor hem hoofdzaak,
gelijk trouwens ook voor de meeste oudere Stoicynen. Hij dankt
de goden „dat ik het niet verder heb gebracht in de rhethoriek, de
dichtkunst of andere wetenschappen, die mij, indien ik bespeurd
had dat ik er iets in presteerde, allicht geheel in beslag hadden
genomen." (I. 17).
En iets verder : „dat ik, bij mijn neiging tot filosoferen, toch niet
in handen van een of anderen sofist viel en mijn tijd niet verspilde
aan allerlei geschriften of aan het oplossen van syllogismen of aan
het bestuderen van allerlei hernelverschijnselen."
Marcus Aurelius is, in nog sterker mate dan zijn voorgangers,
meer moralist dan theoretisch denker ; zijn wijsheid, die voor alles
levensleer wil zijn, wortelt — als het Spinozisme — in het religieus
gevoel der verbondenheid met de diepste wereldgrond, in het geloof
aan het bestaan van een Voorzienigheid, Al-Rede of Al-Natuur :
God — van goden spreekt hij slechts wanneer hij secundaire werkingen der oer-macht bedoelt — die de door Hem en tilt Hem geschapen wereld naar de wet van zijn eigen wezen redelijk bestuurt.
Kracht (geest) en Stof vormen een in de wereld-grond volstrekte,
hoewel tenopzichte van de wereld-verwerkelijking (schepping) dualistisch gedachte Al-Eenheid : Zeno's twee „archai" of beginselen :
het aktive (to poioun) en het passieve (to paschon). De Stof is het
eeuwige materiaal waarin de Al-Geest zich manifesteert : daarom
moet zij, opdat de Geest leve, voortdurend sterven. Haar onafgebroken verandering, omzetting en overgang in iets anders, haar
eeuwig worden en vergaan is de voorwaarde van het ware, goddelijke, geestelijke leven. Maar die verandering is niet willekeurig, niet
toevallig ; zij gehoorzaamt aan de Rede, zij is het resultaat van een
logische ordering en daarom is de wereld een Kosmos, geen chaos.
Marcus Aurelius bewijst of verdedigt deze wereldbeschouwing niet,
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hij neemt haar eenvoudig van de oudere Stoicynen over. In zuiver
natuurkundige kwesties laat hij twijfel toe. De periodieke „vuurdood en wedergeboorte" van het Heelal is voor hem geen dogma,
maar een probleem ; voor den wijze en diens taak op aarde overigens
van weinig belang. Maar w anneer hij herhaaldelijk het alternatief
stelt : of er is een Voorzienigheid, een redelijk-zedelijke wereldorde,
of een toevallige warreling van verbandloze atomen (IV. 3,37—
VI. bo—IX. 39—X. 7) bedoelt hij niet door die vragende vorm
twijfel te uiten, maar is het antwoord in de vraag gegeven : het
feitelijk bestaan van „orde" wijst op het bestaan van een alles
ordenend oer-beginsel. De redelijkheid van het Al-Eene bewijst
zichzelf. Ware dit niet het geval, de mens zou zijn eigen geest
moeten beschouwen als een illusie ; zou tot zichzelf moeten zeggen :
„Ge zijt dood, vernietigd, ge zijt een beest, een comediant" (IX. 39).
Met andere woorden : ge doet maar alsof ge leeft en een redelijke
geest hebt.
Hoe nu ziet Marcus Aurelius de verhouding van God, Wereldgeest of Al-Natuur tot de mens?
Evenals het Heelal bestaat uit (primaire) geest (logos, rede) en
door die geest bezielde en bestuurde materie, bestaat de mens uit
„geest", een emanatie der godheid, onze „innerlijke gids", onze
„demon", ons „leidend beginsel" (to hegemonikon), onze blijvende
persoonlijkheid, en een door de adem of levenskracht bezield en
voortdurend veranderend stoffelijk lichaam. Lichaam en adem nu
zijn niet ons wezenlijk bezit ; zij zijn ons slechts tijdelijk, gedurende
ons kortstondige aardse leven toevertrouwd, als de vergankelijke
vormen waarmede onze geest moet werken. Eigenlijk zijn het
„onverschillige" zaken (adiaphora) waaraan niets gelegen is ; zij
veranderen en vergaan van seconde op seconde, evenals alle stof
en leven, om te worden omgezet in iets anders. Al wat er met (onze)
stoffelijke lichamen gebeurt is voorbijgaand en herhaalt zich in de
loop der eeuwen en juist krachtens die durige wisseling is alles
altijd en overal . . . . hetzelfde. „Overal, waarheen ge u ook wendt,
zult ge dezelfde dingen vinden. Niets nieuws, alles is even gewoon
als kortstondig" (VII.1,46—VI.37). „Alles wisselt, maar toch behoeven we niet te vrezen ooit iets nieuws te zullen zien" (VIII. 6)."
Beschouw steeds alle menselijke dingen als vluchtig en waardeloosgisteren een klompje kiem-slijm, morgen een mumrnie of een
hoopje as" (IV. 48).
Vele zijn de plaatsen waar Marcus Aurelius aan deze kern :
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waarheid herinnert. Zo brengt dan de toekomst niets anders dan
het verleden bracht en daarom is voor de geest slechts een ding van
belang : in het heden, dat is op het ogenblik waarin ge uw leven
leeft, zo goed mogelijk te handelen, dat wil zeggen : in overeenstemming met onze innerlijke aard, de drang van den goddelijken demon
binnen in ons, te doen wat gedaan moet worden, letterlijk, „wat
voor de hand ligt". Doch „doe niets onberaden of zonder doel"
(XII. 2o).
Zo alleen toch handelt men in harmonie met de wil van de AlGeest. En gelijk de Al-Geest een geordend Heelal schept, of liever
orde in het Heelal schept, moet ook de menselijke geest, tot het
ogenblik waarop hij in de algemene „kiem-geest" (logos spermatikos) terugkeert — een individuele onsterfelijkheid kent Marcus
Aurelius dus niet — zijn hoogste vervulling vinden in het scheppen
van kosmos op zijn beperkt terrein : een geordende menselijke gemeenschap, waarin alle individuen tot hun recht komen bij het
verrichten van de voor henzelf passende en tevens voor allen tesamen nuttige taak. Alle mensen zijn van nature op elkaar aangewezen, als verwant naar lichaam en geest ; daarom is het hun plicht
een staat te vormen, als onderdeel van die super-staat, de Kosmos.
Telkens weer herhaalt hij dat de Al-Geest „sociaal", het Heelal zelf
een „soort van staat" is (IV. 4) en daarom de Gemeenschap hoogste
goed voor een denkend wezen (V. 16, 3o VII. 5, 55). Wie die
maatschappelijke plicht verwaarloost, zich los maakt van zijn
medemensen, is „een uitwas", een „deserteur" (IV. 19—X, 29—
XI. 9). De staat is alles. Maar daarmee is niet gezegd dat de individu
niets is. Integendeel, het ideaal der Gemeenschap is : „de rechtsstaat
waar gelijke wetten, rechten en vrijheid-van-het-woord gelden
voor alle burgers ; het begrip van een gezag dat voor alles de vrijheid der onderdanen eerbiedigt." (I. 14). Men ziet, evenals later
Spinoza geeft Marcus Aurelius de volmaakte synthese van de
begrippen enkeling en gemeenschap, door de hedendaagse staatsaanbidders zo volkomen verloochend. De Gemeenschap is de voorwaarde waaronder de enkeling zijn schoonste ontwikkeling bereikt.
Niet de enkeling als afzonderlijk bestaand stoffelijk lichaam —
want dit is een „onverschillig" ding als alle andere en van geen
wezenlijke waarde — maar de persoonlijkheid, de „innerlijke gids"
die dit lichaam als instrument hanteert.
Dien innerlijken gids, ons door Zeus meegegeven (V. 27) moeten
wij zuiver houden, onbesmet door de affekten, vrij van schande.
-
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Dat is de taak der wijsbegeerte, der voortdurende nauwgezette
zelfbespiegeling, die ons het enige veilige richtsnoer biedt in het
leven. (II. i7—VI. 12).
En hoe houden wij hem zuiver? Door te leven volgens onze
„natuur", dat is volgens de redelijkheid die 's mensen wezenlijk en
onvervreemdbaar bezit is. Door steeds te handelen dus naar ons
redelijk inzicht, zonder ons te laten van de wijs brengen door wat
ook. `Vie zó denkt en handelt leeft tevens in overeenstemming
met het Heelal en bereikt de ware zielsrust, de ataraxie, de onverstoorbaarheid des gemoeds. En deze te bereiken staat in onze macht.
Het is zelfs het enige dat geheel en volstrekt in onze macht staat,
omdat het alleen afhangt van onszelf, van het juiste gebruik onzer
innerlijke vermogens. Al het andere komt van buiten-af en is dus
„onverschillig" ; dat wil zeggen het is voor ons werkelijk wezen
van geen belang of heeft, zo het al niet geheel en al verachtelijk is,
slechts in zoverre betekenis en waarde als wij het tot onze eigen
volmaking kunnen aanwenden. Niets van wat van buiten komt kan
ooit onze persoonlijkheid, ons „goddelijk deel" werkelijk deren.
„Graaf in uw innerlijk ! Daarbinnen is de bron van het goede, die
steeds opnieuw zal opwellen, telkens zo ge maar graaft" (VII. 59).
Aileen in het rijk van ons eigen innerlijk zijn wij oppermachtig en
onaantastbaar meester ; het koninkrijk Gods is binnen in ons.
Zelfs het innerlijk van anderen, toch overigens onze naasten, die
wij als zodanig moeten lief hebben en dienen, is ten opzichte van ons
hoogste doel, de volmaking onzer eigen ziel, onverschillig. Zondigt
een ander, beledigt hij u, sticht hij kwaad? Welnu, hij zondigt jegens
zichzelf en dat is zijn zaak, II deert het niet in 't minst (V. 25—IX. 4
—XI. 13). Tracht hem tot beter inzicht te brengen, tracht althans
hem te verdragen, maar laat uw eigen rust in geen geval verstoren
door zijn gedrag. Zoek uw heil alleen en uitsluitend in uzelf, laat
uw geest zijn als een in zichzelf besloten bol (VIII. 4z XI. 12)
ondanks uw aktief, ja zo aktief mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven. Verdraag de dingen en de mensen, maar houdt ze
buiten de sfeer van uw innerlijk wezen. Dat lijkt mij bij Marcus
Aurelius de diepste zin van Epictetus' leus : „Anechou kai apechou !"
(V. 33). Uithouden en van zich af- of zich ont-houden ! Wij mensen
hebben elkaar nodig om duizend redenen, maar voor het ware heil
onzer ziel is wel nodig dat wijzelf leven en werken voor de gemeenschap, maar niet dat de leden dier gemeenschap op him beurt leven
en werken voor ons. Doen zij het, des te beter . . . voor hen, want dat
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is hun zaak, htin zelfvolmaking. Wie in dit licht zijn taak op de
were] d, hoe nederig die ook zij , volbrengt, eenvoudig, zonder ophef,
oprecht en welgemoed, „leeft met God" en vindt zijn loon in dit
feit zelf.
Bij het vervullen dier taak komt het er slechts op aan zuiver te
denken. En te spreken ! Marcus Aurelius kent het gevaar van onkritisch gebruik der woorden, zonder op hun meervoudige betekenis te
letten en hij waarschuwt ertegen als een modern significus.
(III. 15 VII. 4, 3o). Scherp onderscheiden, analyseren, alles grondig onderzoeken naar oorzaak en werking is eerste eis. Erkennen
wij dan de dingen en gebeurtenissen in hun noodwendigheid, dat wil
zeggen als logische momenten in de ordening des Heelals, zo zijn
alle ergernissen en droefheid opgeheven. De dingen-zelf immers
kunnen ons innerlijk niet deren, slechts de voorstellingen die wij
ervan hebben, zijn van invloed op onze geest.
„Alles is slechts voorstelling" (II. 5 en elders). Deze formulering
kan soms een verkeerde suggestie geven, doordat Marcus Aurelius
met het woord „hypolepsis", letterlijk „op-vatting" nu eens het
begrip „apperceptie" der moderne psychologie bedoelt, dan weer
„mening" ofwel, het aanwendend als synoniem van „fantasia", als
„inbeelding". Toch ligt er niets duisters in deze uitspraak en wanneer de wijsgeer herhaaldelijk zegt dat het in onze macht staat een
voorstelling al of niet te hebben (XII. 22) of naar verkiezing uit te
wissen (VIII. 29), bedoelt hij slechts : van buiten of ontvangt ge
een indruk die u bedroeft of ergert ; welnu, onderzoek de mening
die u daar wordt opgedrongen, analyseer haar, vorm u met behulp
van uw redelijk denken een luiste voorstelling, inzicht, begrip.
Want wie begrijpt, wie de dingen ziet in hun noodwendigheid, kan
God noch mens meer iets verwijten ; wat hem ook overkome aanvaardt hij met gerust gemoed en tracht hij te dragen zo goed hij kan.
Het is of wij het slot lezen van het vierde boek van Spinoza's
Ethica : „Want voorzover wij begriipen, kunnen wij niets begeren
dan wat noodwendig is en in volstrekt niets anders berusten dan in
wat waar is."
Er waren meer punten van overeenkomst tussen Marcus Aurelius
en Spinoza. Doch er is een belangrijk verschil. Beiden beschouwen
de affekten als „natuurlijke" zaken, die al naar hun werking door de
geest moeten worden overwonnen of ten goede aangewend. Maar
leidt die opvatting bij Spinoza -- evenals in de oudheid bij de
Peripatetici — tot een rustig aanvaarden der betamelijke „genoegens
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des levens", bij Marcus Aurelius zal men weliswaar hier en daar
aan „onverschillige", niet van de Rede afhankelijke zaken, een
„betrekkelijke" waarde of nut zien toegekend, doch de daaraan
gebonden affekten worden hoogstens „geduld", nimmer „genoten".
Als alle orthodoxe Stoici ziet hij in iedere geluksfaktor, die niet uit
de Rede zelf voortvloeit, slechts een bedreiging zijner geestelijke
autonomie, een gevaar, waartegen voortdurende waakzaamheid
en afweer geboden is. Marcus Aurelius' geestelijke zelftucht brengt
het tot onderwerping, verloochening of verachting van het „armzalig
vlees" en zijn affekten ; Spinoza's overwinning der hartstochten
betekent niet alleen het schadelijke voor de ziel zonder spijt kunnen
derven, maar bovendien het Onschadelijke in vrijheid aanvaarden
en genieten.
Helder inzien en dan juist handelen is beider leus. Maar wordt bij
Spinoza het „wel-doen" als vanzelf gevolgd door „blij-zijn",
Marcus Aurelius „tevredenheid" vertoont te vaak nog de trekken
van verborgen weemoed en zijn mannelijke daadkracht die van
vreugdeloze plichtsvervulling. Misschien was, ik zeide het reeds,
zijn strijd zwaarder ; onze bewondering voor den peinzenden keizer
en handelenden wijsgeer zij des te dieper, onze sympathie voor den
worstelenden mens des te warmer.

Amsterdam.

N. VAN SUCHTELEN.

Fronte capillata, post est occasio calva
In de Nieuwe Rotterd. Courant van 8 Jan. 1937 schreef een
ongenoemde inzender onder dit motto en gaf daarvan de volgende
verklaring : „Grijp de gelegenheid in het lokkige voorhoofd ; als zij
voorbij is gegaan, is het achterhoofd slechts kaal en glijdt de te
langzaam grijpende hand erbarmelijk af." Dezelfde gedachte vindt
men in het Duitsche spreekwoord : Man miisse die giinstige Gelegenheit beim Schopfe packen. Maar van beide zal men terug moeten
gaan op een exemplar Graecum : de Grieksche god Kcap6c.
Deze godheid van het juist gekozen oogenblik heeft Lysippus
uitgebeeld als jongeman in licht loopende beweging met gevleugelde
voeten ; een scheermes draagt hij als teeken van de scherpte der
beslissing (&rc 1)(:)oi:i axp.ijq) ; zijn hoofdhaar is naar voren gestreken,
zoodat men de goede kans kan grijpen. Dit bronzen werk van
Lysippus stond opgesteld in het voorportaal van een tempel in
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Sicyon. Een aardige toelichting tot de beteekenis van deze weinig
oekende Grieksche godheid geeft Planudes' Anthologie 4.275 : een
gesprek van een reiziger en het godenbeeld (van Poseidippos?),
,aaivan hier de vertaling volgt:

Vreemdeling:
Kairos:
Vreemdeling:
Kairos:
Vreemdeling:
Kairos:
Vreemdeling:
Kairos:
Vreemdeling:
Kairos:
Vreemdeling:
Kairos:

Wat is de vaderstad van uw maker?
Sicyon.
Hoe is zijn naam?
Lysippus.
En wie zijt gij?
Ik ben Kairos, de albedwinger.
Waarom loopt ge op de teenen?
Ik loop altijd snel.
En waarom hebt ge dubbele vleugels aan uw voeten?
Ik vlieg voor de wind.
Waarom draagt ge een scheermes in uw rechterhand?
Om de menschen te leeren dat ik scherper ben dan
ieder lemmer.
Vreemdeling: En uw haar waarom hangt dat over uw voorhoofd?
Kairos:
Om te grijpen voor die mij tegenkomt.
Vreemdeling: Bij Zeus, waarom hebt ge geen haar op uw achterhoofd?
Niemand, al wil hij nog zoo graag, zal mij van achteren
Kairos:
kunnen grijpen, als hij mij met gevleugelde voeten laat
voorbijsnellen.
Vreemdeling: Waarom heeft de kunstenaar u gemaakt?
Voor u, vreemdeling ; en hij plaatste mij in het voorKairos:
portaal van deze tempel als waarschuwing.

Den Haag.

C. J. VOOYS.

Een nieuwe Homerus-uitgave
In Hermeneus van Mei 1934 klaagt Mr. Fontein over de onaantrekkelijkheid van de uitgaven der klassieke schrijvers. Niet ten onrechte ! Het is
daarom een genoegen een uitgave te kunnen aankondigen, die een goede kans
maakt niet verkocht te worden door zijn gebruiker, als hij met behulp hiervan
zijn einddiploma verkregen heeft. Het is de nieuwe Homerus-uitgave van
Dr. J. C. Bruyn en Dr. C. Spoelder. , De bedoeling hiervan was, zooals de
schrijvers in hun voorwoord verklaren, een Hollandsche Homerus-editie
te bieden, die in ruimere mate dan tot heden het geval was, ook aesthetische
eischen bevredigen kan. Het resultaat beantwoordt inderdaad aan deze
bedoelingen. Er is een nieuw fraai lettertype gebruikt en het geheel maakt
1 Homerus Iliac en Odyssee, verzorgd door J. C. Bruyn en C. Spoelder.
Uitg. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem. Prijs f 4.90.
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een goede, welverzorgde indruk. De uitgevers en bewerkers zijn erin geslaagd
de schoonheid van Homerus' schepping in deze fraaie verschijning nog
duidelijker te doen uitkomen ; de pieteit, die zij voor de gedichten gevoelen,
spreekt uit deze editie.
Er is geen commentaar aan toegevoegd, maar de leesteekens zijn met
zooveel zorg en zoo ruimschoots geplaatst, dat men de interpunctie op vele
plaatsen als een commentaar zonder woorden kan beschouwen. Deze van
eerbied getuigende nauwgezetheid der interpunctie is zoo suggestief, dat men
zelfs wordt herinnerd aan de variatie in toon en nuanceering, de vertraging
en versnelling van het rythme, die vroeger het oor van de toehoorders moeten
hebben bekoord. H. K.

Vacantie-puzzel
In te vullen het ontbrekende.
invidus alterius macrescit rebus —
Tantalus a labris sitiens fugientia captat —
in nive Lucana dormis — ut aprum coenem ego.
quaere peregrinum ! vicinia — reclamat.
sub patribus duris —
Tibur sit meae sedes — senectae.
conducto navigio aeque — ac locuples, quem ducit priva triremis.
— ingenuum vulpes irnitata leonem.
iure perhorrui late conspicuum — verticem
Maecenas —
quo simul —, nec regna vini sortiere talis
montium custos —, virgo
rebus angustis — atque fortis appare.
per purum — egit equos volucremque currum
lenis incedas abeasque parvis aequus —.
Hebt ge in Uw Horatius de ontbrekende woorden gevonden, zet ze dan
onder elkaar en ge vindt zonder veel moeite een spreuk — van welken dichter ?
Ge hebt tot I Augustus tijd om Uw oplossing in te zenden aan Dr. E.
Slijper Fred. Hendrikstraat 84 Utrecht.
Een lezer zendt ons de volgende puzzels:
Wat wil zeggen:
Ca ne de ca ne ca nis de ca ne non de ca ne
ca ne ca ne de ca ne sed de ca nis ca ne ca
ne de ca ne.
en wat:
t e te ro ro ma ma nu nu da da te te la la
te.
te
Te vertalen:
I. Scio rebare fari, sed nescio fabare.
2. Quid facies, Veneris facies, cum veneris anta;
Ne sedeas, sed eas, ne peneas per eas.
3. Mors mortis morti mortem nisi morte dedisset,
aeternae vitae ianua clausa foret.
Wie zich met de oplossing vermaakt, zal hem, gelijk wij, dankbaar zijn.
E. S.

