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Anti strophe
Gaudio nunc exsultate !
Nova, cives, collaudate
Publica vehicula!
Manu densa operarum
Tam viarurn ferratarum
Omnis abit lamina.

Iam motorem bum silentem
Tot beatos transvehentem
Laeta mente cernimus :
Motor bus clangore nullo
Ruit nec stridore ullo :
Nullus obstat terminus.

Rhedae dissonae, valete !
Vos, motores bi, salvete
Cum vecturae commodis !
Membra nostra non quassatis,
Leniter nos transportatis
Velut in conopeis.

Ergo noli quiritare
Et maligne obtrectare
Laudibus motoris bi!
Nam consentiunt vectores :
`Sunt certissimi motores,
Sunt aurigae optimi!'

Forte nostras ante aedes
Est motorum borum sedes,
Meta quintae lineae.
Inde libens ac securus
Hoc motore bo usurus
Posthac sum cotidie!
P. H. D.

Cicero en Shakespeare
In no. 10 van dezen jaargang van Hermeneus (blz. 146) wijst de
heer Burgersdijk op een plaats in Cicero's redevoering pro Ligario
als mogelijke bron voor deze regels van Shakespeare:
It is an attribute to God himself,
And earthly power does than show likest God's
When mercy seasons justice.
Lezende in het werk van Gr otius: De iure belli ac pacis, zoo rijk
1

Vid. Vol. X pag. 154 supra.

2

aan citaten uit oude schrijvers troffen mij twee plaatsen, waar ook
dezelfde gedachte, dat vorsten, die genadig zijn en smeekbeden
verhooren, aan de Goden gelijk zijn, wordt teruggevonden en wel:
a. Tacitus, Ann. III 36 : „Principes quidem instar Deorum esse;
sed neque a This nisi iustas supplicum preces audiri. (Grotius, op.
cit. Lib. II, C. 21 , 5, 3);
b. Libanius, in oratione de seditione Antiochena : „qui Deo,
inquit, similis esse vult, Ocycetc Ty.copEac zacp6Tco ti,FaXov hoc41vcov,
magis gaudeat condonatione quam poena. (Grotius, ibid. Lib. I1,
,

C. 24, 2, 2.)

Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat Shakespeare onmiddellijk is beinvloed door een van deze schrijvers. Vermoedelijk zullen
de plaatsen nog wel met dergelijke te vermeerderen zijn en was de
gedachte reeds in de oudheid min of meer gemeenplaats. 1 Of Cicero
voortbouwde op een ander, met name Grieksch voorbeeld, heb ik
niet kunnen nagaan.
Maar daarnaast is het interessant om vast te stellen hoe populair
in de 16e en 17e eeuw de figuur van den vergevensgezinden Julius
Caesar is geweest, zoodat het mij niet uitgesloten lijkt, dat Shakespeare wellicht ook door een Bier schrijvers kan zijn beinvloed. Behalve in de oratio pro Ligario en natuurlijk in Plutarchus — zooals
Plattard zegt : pour les humanistes la somme de l'antiquite — vonden zij die beschreven door Suetonius (c. 73). Zoo kan in de eerste
plaats gewezen worden op Erasmus, die evenals zijn tijdgenoot
Moms zoo dikwijls de vergevensgezindheid en vredelievendheid als
een bijzondere deugd van vorsten heeft aangeprezen, met name in
zijn Querela pacis, in de Institutio Principis Christiani en in het
Adagium : „Dulce bellum inexpertis." In den beroemden brief aan
Dorpius over de Lof der Zotheid vindt men een directe reminiscens
aan Suetonius, wanneer Erasmus leert, dat het dikwijls beter is
aangedaan onrecht niet al te zwaar op te vatten maar het weg te
lachen met een grap : „Tantam vim habet lepos et iucunditas sermonis ut etiam in nos apte tortis dicteriis delectemur, id quod de
C. Caesare litteris est proditum."
Ook Rabelais, kennelijk gebaseerd op de oratio pro Ligario (cf.
J. Plattard, L'Oeuvre de Rabelais, p. 187) schrijft in zijn Gargan1 Verg. Seneca, De Clementia I, 19, op welke plaats ook het betoog van
Isabella in Measure for measure (2, 2. 72-9)geinspireerd kan zijn. Zie de
ed. van The Merchant of Venice van Guillen-Couch en Dover-Wilson, p. 164
(Cambridge 1926).

3
tua 1 : „ Je considere que Jules Cesar, empereur tres debonnaire que
lui diet Cicero que sa fortune rien plus souverain n'avait sinon qu'il
pouvait, et sa vertu meilleur n'avait sinon qu'il voulait, touj ours
sauver et pardonner a un chacun . . .", wat Cicero aldus zegt : „Nihil
habet nec fortuna tua majus quam ut possis, nec natura tua melius
quam ut velis servare quam plurimos." (Pro Ligario, c. 12).
Terwijl ook later Montaigne en Charron op dezelfde eigenschap
zullen wijzen, de eerste aldus :
,,La voye qu'y tint Julius Cesar, je trouve que c'est la plus belle
qu'on y puisse prendre. Premierement it essaye par clemence a se
faire aimer de ses ennem's mesmes, se contentant aux conjurations
qui lui estoient descouvertes de declarer simplement qu'il en estoit
adverti". (Essays 1, 23), de tweede aldus :
„La magnanimite et grandeur de courage a mepriser les injures
et mauvais propos et moderer sa cholere jamais ne se despiter pour
les outrages et indiscretions d'autruy : Magnum fortunam magnus
animus decet : iniurias et offensiones superne despicere
(De la Sagesse, III 2 o.a.), met beroep op Seneca, de Clem. 1, 1, 5
en n'y a rien de si grand et victorieux que la durete et insensibilite courageuse aux injures" met beroep op Seneca, de Ira
3, 5: „Ultio doloris confessio est etc.".
Het is allerminst mijn bedoeling — de competentie ontbreekt mij
in elk opzicht om te betoogen, dat Shakespeare deze schrijvers
moet hebben gelezen. Het is beweerd en betwist. Voor wat Mon.tagne betreft, maande in het bijzonder P. Villey tot voorzichtigheid (Revue d'Histoire litteraire de la France, 1917, p. 381 sq.).
Maar ongestraft kan men toch volhouden, dat deze en andere moralisten in de 16e eeuw uit weerzin tegen de oorlogsgruwelen eenerzijds en in reactie tegen Machiavelli en zijn geestverwanten anderzijds een pacifisme met dit voorbeeld van Caesar's dementia hebben
gepropageerd en iets daarvan vindt men ook bij Shakespeare terug.
Onlangs wij dde mij n vroegere leermeester Dr. M. Boas in het laatste
jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, een belangwekkende
beschouwing aan het opschrift van een 17e eeuwsch huis aan het Bagijnhof te Amsterdam, luidende : „Iniuria ulciscenda oblivione". Ook
die spreuk — welke ik tot dusverre tevergeefs in Grotius zocht ! 2
,

Chap. 50.
In ieder geval is ze niet te vinden waar men haar zou verwachten nl.
noch bij het in dit verband belangwekkend citaat uit Tertullianus over de
vergelding (11, 20, io), noch bij de opsom.ming van verwante loci, waar dan
ook weer een citaat uit de redevoering Pro Ligario is te vinden. (i i , 24, 3).
1

2

4

bevat een zelfde strekking en zooals door Dr. Boas aangetoond, een
reminiscens o. a. aan de oratio Pro Ligario. Is zij echter ook niet,
behalve wijsheid van klassieken en humanisten een herhaling van
Salomon's wijsheid in zijn spreuk : „Doctrina viri per patientiam
noscitur : et gloria eius est iniqua praetergredi?" (Prov. 19, II).
Wellicht dacht Erasmus aan deze woorden toen hij in zijn colloquium
IzOvocpayi,oc Salsamentarius aldus zich liet richten tot den Franschen
koning : „Sit omnium praeteritorum malorum (i. e. iniuriarum)
oblivio !" Ook Francis Bacon — nog een moralist tijdgenoot van
Charron — vangt zijn essay Of revenge met deze woorden aan.
Hoe dit zij, is dit alles niet een bewijs hoe in de 16e en 17e eeuw
dit in de oudheid reeds gepropageerd pacifisme levend was, pacifisme, dat men in het oude Griekenland wellicht het kernachtigst vindt
uitgedrukt in dezen regel van Euripides :
(1)e6yetv tAv

'n6Ae[.tov OaTt.c

cppovei..

(Troad. v. 400).
Utrecht.

A. D. VAN REGTEREN ALTENA.

Een uitspraak van Cicero
De door Dr. Burgersdijk in het laatste nummer van de vorige
jaargang aangehaalde woorden van Cicero : „homines ad deos nulla
re propius accedunt quam salutem hominibus dando" zijn ongetwijfeld weergave van een beroemd oud apophthegma, dat bij verschillende Griekse auteurs bewaard is en dat in iets uitgebreider vorm
zowel aan Pythagoras als aan Demosthenes (bien etonnes de se
trouver ensemble !) wordt toegeschreven : TL eivOpco7roq
Ot1OLOV
Osi)
TO -1')epyeTs'i.v xoci, (30 ■41e6etv. 1 Het dichtst bij Cicero komt
de versie van Philo Alexandrinus : TCocpcx7?■41Gcov o686 eiv0pco7tot. ()set')
8p6ativ
zaperA/svoc (De Iud. II p. 347 Mang.) ; vermelding verdient
daarnaast echter ook Dio Chrysostomus, bij wien het cpcAdtv0pcorcov
—

Het zou niet voor het eerst zijn dat voor een adagium tusschen Grotius en
Erasmus verband gelegd kan worden : zoo is het eenigszins verwante, op
Quintilianus geinspireerde : „Nescire quaedam magna pars sapientiae est"
in een. versregel van Grotius en in den hierboven geciteerde brief van Erasmus
aan Dorpius terug to vinden. (Zie daarover R. Pfeiffer in Gnomon, December 1936.)
1 Arsen. Viol. p. 189 (cf. Aelian : Var. Hist. 12. 59), met de overige Griekse
teksten aangehaald door Vahlen in zijn editie van 77c p? 6gioog (ad 1. 2).

5
xoct zocEpetv ei)spyealoug gekenschetst wordt als : &y-yos-cic-c-co -* -re4v
Ozeov cpoaecoc.

Amsterdam.

J. D. MEERWALDT.

Grieksche kunst in Nederland
Sinds lang heeft Hermeneus een grooten kring lezers buiten de menschen
van het yak ; in het Nederlandsch Klassiek Verbond nemen zij een belangrijke
plaats in. Er zijn bovendien kleine centra, waar men gezamenlijk de klassieken leest en grootere, zooals de bijeenkomsten voor antieke beschaving.
Een blijvenden band, tastbaar en voor ieder waarneembaar, vormen daarnaast de verzamelingen van beeldende kunst. Deze band kan worden versterkt door gemeenschappelijk bezoek onder leiding of door individueele
studie, waarbij een catalogus of gids de persoonlijke leiding kan vervangen.
Hier geldt volledig het aloude axioma : voor inspanning bieden de goden al
het goede te koop. Antieke kunst geniet men niet op het eerste gezicht, allerminst in onze Nederlandsche musea, die slechts weinig Grieksche beeldhouwkunst van groot formaat, maar hoofdzakelijk werken van kunstnijverheid
bevatten. Daar ziet de bezoeker aanvankelijk slechts voile vitrines, die elk
voor zich ongeveer gelijksoortige voorwerpen schijnen te bevatten. Leiding
is hierbij broodnoodig ; ook voor den valcm an is het prettig te worden rondgeleid door den verzamelaar zelf. Ben gids, waarin een dergelijke rondleiding
blijvend in druk is vastgelegd, is thans verschenen voor het museum, dat
bewijst hoe veel in ons land met krachtdadigen steun van leeken is te bereiken 1 . Daardoor is een middelpunt van antieke beschaving gevestigd in
de stad van Nederland, die niet alleen groot is door handel en scheepvaart en
die thans een museum bezit, dat den naam draagt van den geleerde, die te
Amsterdam zijn leven aan onze geestelijke voorouders heeft gewijd.
De gids van het Allard Pierson Museum is geschreven door Prof. Dr. C. W.
Lunsingh Scheurleer, den geestelijken vader der verzameling, die te midden
van uiterst prozaische werkzaamheden zijn Grieksche idealen heeft verwezenlijkt. Zooals een vader vol trots kan vertellen van zijn kroost, zoo luisteren
wij bier naar den verzamelaar, die zijn gezin geleidelijk heeft zien aangroeien,
totdat het duizenden leden omvatte. Elk stukje heeft hij verworven en bestudeerd : de dilettant in den besten zin is hier aan het woord. In den sti.j1
proeft men het ontstaan van dezen gids ; wat vroeger in Den Haag viva voce
met het enthousiasme van den gelukkigen verzamelaar werd gedemonstreerd,
is nu in druk vastgelegd. De herinnering aan den Haagschen tijd wekt bij
vergelijking soms het gevoel van een zeker gemis. Daar was het museum,
als door een knap coupeur pasklaar gemaakt voor deze bijzondere verzameling : rechts kwam men in de Grieksche afdeeling, links in de Egyptische,
achter in het gebouw ontmoetten beide culturen elkaar in de HellenistischEgyptische periode, die bier zeer rijk vertegenwoordigd is. Deze zinrijke inkleeding heeft men te Amsterdam niet kunnen behouden; zoo is de catalogus
verplicht, overeenkomstig de indeeling der zalen, als in een springprocessie
door de eeuwen heen te dansen, vooruit en dan weer terug. Daartegenover
staat het voordeel, dat de ruime zalen geschikt zijn voor de groote groepen
bezoekers in de hoofdstad.
De opzet van den gids duidt aan, welke bezoekers men het liefst ziet komen.
1

Allard Pierson Museum, Algemeene Gids, 1937. N. V. N.-Holl. Uitg. Mij. Amsterdam.
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Het is geen vlugschrift voor den haastigen toerist, die de twintig glansnummers komt bekijken en dan het museum „gedaan" heeft. Met dit boekske
zet men zich neer voor een vitrine en kijkt en leest en leest en kijkt. Korte
inleidingen met inhoudsopgave gaan aan de afzonderlijke rubrieken vooraf ;
bijv. p. 67 over de techniek van het bronsgieten. Eenig begrip hiervan is
vooral bij het beschouwen van kunstnijverheid zeer gewenscht. Maar ook
bij een kunstwerk in marmer is het interessant den beeldhouwer aan het
werk te zien, zooals bij het relief no. 559 met de nog frissche, ongepolijste
sporen van den fijnen. beitel. Een verzameling, die veel fragmenten bevat,
vestigt juist de aandacht op technische bijzonderheden : p. 55 bespreekt de
steensoorten; p. 57 de bewerking met de boor; no. 55o de ruiten als hulpmiddel van den beeldhouwer; n°. 519, 529, 531 de polychromie, die in de
Grieksche beeldhouwkunst veel belangrijker was dan onze witte museumstukken doen vermoeden. Zelfs den eenvoudigen geslagen of gedraaiden
metaaldraad van een gouden sieraad leert men waardeeren als iets levends,
vergeleken bij een getrokken draad, het doodsch product van een moderne
machine (p. 105).
Voor den student in de archaeologie is in dezen gids van alles te leeren.
fijne onderscheiding van stijlen (no. 771 en 772, Grieksch en Italisch) ; zelfs
vindt men soms afspiegeling van de groote beeldhouwkunst : no. 522 Siphnos,
no. 6o8 Phidias, no. 525 Kresilas, no. 527 Praxiteles.
Behalve als kunstwerk, verdienen de voorwerpen alle aandacht als documenten van beschavingsgeschiedenis : no. 522, een typisch archaisch wijgeschenk; no. 613, verklaard als beoefenaar van het morra-spel, waaraan
de Italianen nog verslaafd zijn; een gat in den bodem van een vaas is soms
gemaakt voor het plengoffer voor de dooden (no. 1233), soms om de vaas te
dooden, zoodat deze geschikt werd voor de bewoners van het doodenrijk
(no. 1373); de bodem ontbreekt geheel bij vazen, uitsluitend voor het graf
vervaardigd (no. 817 en 1677).
De uitbundigheid van den geestdriftigen verzamelaar leidt soms tot uitweidingen buiten het bestek van den gids ; men zal deze gratuite beweringen
gaarne aanhooren, tenzij ze onjuist zijn, wat een enkele maal het geval is.
Ongeloofelijk klinkt, dat de Grieken niet alleen zonder work hebben gegeten,
maar ook zonder lepel (p. 77), ten spijt van de woorden cochlear, ligula en
de vele lepels in de musea. — Gelooft men, dat de Grieken de parasol eerst
na de Perzische oorlogen hebben ingevoerd (no. 1987), terwijl vazen in strengen Stijl reeds een aloude ceremonie met zonneschermen vertoonen? Dat
de apotropaeische beteekenis van het oog een nieuwe vinding der Grieken
zou zijn (p. 127), is hun te veel eer geven, getuige het Osiris-oog als amulet
in Egypte. — Gedreven door persoonlijke antipathie tegen alles, wat tooneel
is, geeft de schr. zijn toch zoo geliefden Tarentijnen een snauw (p. 166);
zooals hij elders met verheven minachting over het hoofd ziet, dat de Kassandra-parodie ook tot de phlyaken-kluchten behoort 1 . — Een andere
tooneelfiguur, een parasiet (no. 612), heeft de schr. waarschijnlijk niet goed
begrepen in zijn neerbuigende onderdanigheid. En tenslotte de scherf
met een tooneelspeler (no. 1504) : deze kop met den stompen neus en de
spitse dierenooren van een sileen is geen portret, maar een tooneelmasker,
dat door de Grieken niet altijd even realistisch wordt afgebeeld als door de
Romeinen.
Wij citeerden zooeven een boek, dat niet minder dan de gids de aandacht
verdient ook van den Griekschgezinden leek ; beide boeken zijn ongeveer
1 Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, Grieksche Ceramiek, 1936, Nygh & v. Ditmar, Rotterdam; p. 129.
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gelijktijdig verschenen en vullen elkander aan. Waar de gids, tot kortheid
gedwongen, soms iets in het duister laat, geeft het groote, gedegen werk de
verklaring. Professor Scheurleer behandelt de Grieksche vazen in het algemeen met een begrijpelijke voorkeur voor de vazen, die langen tijd als huisgenooten zijn dagelijkschen omgang vormden. De prachtige afbeeldingen
houden den middenweg tusschen den plicht om alombekende klassieke
vazen op te nemen en den wensch om het altijd weer afgebeelde niet opnieuw
te herhalen. De vele minder bekende afbeeldingen verhoogen de waarde
van het boek, dat ook in den tekst allerlei bijzondere ceramiek bespreekt,
in aansluiting aan het museum. Daarin zijn talrijke scherven (voor den leek
eerst weinig aantrekkelijk), die zeldzame soorten van aardewerk vertegenwoordigen. Er is Egyptische en Hellenistische faience en andere ceramiek,
waardoor het kleine museum magnetische kracht uitoefent op buitenlandsche geleerden. Ook de gewone bezoeker, die geleerd heeft zich te concentreeren op een vaas in een voile vitrine, kan ten slotte van een fijn en zeldzaam scherfje even zeer genieten als van een volledig kunstwerk.
Om de vazen geheel te begrijpen, zou men ze moeten in handen nemen,
ze vullen met wijn of olie, ze gebruiken, zooals de Griek ze heeft gebruikt.
Indien de museumdirecteur tegen deze manipulaties gegronde bezwaren
heeft, moet men toch in zijn verbeelding zelf de Griek zijn, die ze hanteerde.
Hierbij vindt men veel steun in het vazenboek, dat m,eeleeft met dit antieke
huisraad.
In vaktijdschriften is gewezen op de groote kennis, de uitgebreide bronnenstudie, waarvan „Grieksche Ceramiek" getuigt. Deze aankondiging wil
vooral aansporen tot lectuur van het boek, gevolgd door hernieuwd museumbezoek. Dan beschouwt men de vazen met nieuw begrip : een schijnbaar
onbeteekenende „slip of the pen" op lekythos n°. 1379, een fout lijntje, dat,
eenmaal getrokken, niet meer kon worden uitgewischt, demonstreert, hoeveel vastheid van hand van deze schilders werd geeischt, wier lijnen onfeilbaar juist moesten worden neergezet, omdat een fout onherstelbaar was,
zoodat de vans daardoor voor goed was bedorven. En dan let men ook op
die strenge, karakteristieke lijnen der A ttische vazen, die met weinig trekken
alles vertellen, beheerscht en veredeld door de beperkte bewegingen, waar
aan het schilderinstrument, de „sleper", gebonden was.
Men zou wenschen, dat een dergelijk samenvattend werk als „Grieksche
Ceramiek" door Professor Scheurleer over de terracotta's werd geschreven,
in het bijzonder over de Tarentijnsche; want eigenlijk waren die de troetelkinderen van den verzamelaar. Voorloopig moet men tevreden zijn met den.
gids. De beschrijving van zaal VIII kan slechts aanduiden, te kort en gedrongen, welke vragen van kunstcritiek en godsdienstgeschiedenis deze
zeldzame afdeeling ter oplossing aanbiedt. De terracotta's spreken niet
steeds duidelijke taal. Men ziet afbeeldingen van de dooden, geheroiseerd of
vergoddelijkt; zijn zij bedoeld als heros? Vereenzelvigde men hen met
Dionysos? Onze gids wijst op zich wijzigende opvattingen (p. 205).
Om met iets moois te eindigen : Vitrine 86 vertoont Tarentijnsche sculptuur
van kalksteen, waarbij men al spoedig fijne stukjes ontdekt : kapiteelen en
zuilen, een dreigende Skylla, een kopje van een Pers genii uit het doodenrijk; deze Hellenistische kunst uit Tarente bewijst, dat Zuid-Italie terecht
Groot Griekenland heeft geheeten.
Utrecht.

G. VAN HOORN.
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Heinrich Schliemann, de pioneer der
Grieksche prehistorie
(1822--1890)
Het is een verblijdend verschijnsel van de laatste jaren, dat oudere
boeken van beteekenis door een goedkoopen herdruk gemakkelijk toegankelijk gemaakt worden en in wijderen kring belangstelling wekken. Op een van
deze herdrukken zou ik speciaal de aandacht van Hermeneus' lezers willen
vestigen, namelijk Heinrich Schliemann's Selbstbiographie. 1
Het is nog geen vijftig jaren geleden dat het rusteloos strevende leven van
Schliemann plotseling een einde nam, en reeds is hij een bijna legendarische
figuur geworden, misschien zelfs meer een glanzende naam dan een levende
werkelijkheid, zooals hij toch voor ieder, die de oudheid lief heeft, verdient
en behoort te zijn. Er gaat een zeldzaam bezielende kracht uit van deze
figuur, die een romantisch jeugdideaal — het Homerische Troje weer aan
het licht te brengen — door alles heen is trouw gebleven en door taaie arbeidskracht op lateren leeftijd heeft weten te verwerkelijken. Hem te volgen op
zijn vastberaden weg, is spannende lectuur.
Een „Selbstbiographie" is dit boek echter slechts ten deele : het eerste
hoofdstuk is ontleend aan de inleiding tot zijn boek „Ilios", waar hij zelf zijn
leven beschrijft, en geeft het vredige begin, ziin moeilijke jeugd, en voorspoedige koopmansloopbaan ; het verslag van zijn verdere leven is door A.
Bruckner op verzoek van zijn weduwe samengesteld, waarbij Schliemann
zooveel mogelijk zelf aan het woord gelaten is door aanhalingen uit zijn
publicaties en dagboeken. In dit boekje (want meer dan een korte, boeiende
samenvatting is het niet) krijgt het beeld van den „schatgraver" Schliemann
zijn juiste belichting ; wij zien hem de materieele en geestelijke basis leggen
voor zijn eigenlijke levenstaak, en hem later in dat werk rijpen van enthousiasten dilettant (hatelijk woord !) tot wetenschappelijk werker, die den vrij en,
door geen schoolsche vooroordeelen belemmerden blik van zijn inspiratie op
de geleerden-van-huis-uit voor heeft. Wij volgen hem naar Ithaca, waar hij
voor het eerst de spade in den grond steekt, in de hoop het beroemde huwelijksvertrek van Odysseus, gebouwd om den olijftronk, (Od. XXIII, 183204) weer te vinden ; hij zwerft over Ithaca, de tooneelen uit de Odyssee
localiseerend ; 2 de nieuwsgierigheid der inwoners stelt hij tevreden door hun
Homerus voor te dragen en te verklaren in hun eigen taal, groot talenkenner
die hij is, en zoozeer brengt hij hen in vervoering, dat zij den modernen troubadour in triomf in hun dorpen binnenhalen. Dat is het begin, de tijd, waarin
potscherven voor hem niet meetellen ; later komt hij tot een ander inzicht :
„die Topfscherben sind das FUllhorn archaologischer Weisheit".
Zijn eerste, met zorg opgezette opgraving geldt Troje; niet echter den
heuvel bij Bunarbaschi, toentertijd als de heilige plek beschouwd; met zijn
diepdoorleefde kennis van Homerus overziet hij dat deze heuvel niet aan
Homerus' beschrijving beantwoordt : te ver ligt hij van zee, steil stijgt vlak er
achter de rots omhoog : hoe zou hier Hector door Achilles driemaal om de
1 Heinrich Schliemann, Selbstbiographie, bis zu seinem Tode vervollstandigt. Brockhaus, Leipzig, 1936.
2 De identificatie van het oude Ithaca met het tegenwoordige Thiaki
wordt door velen, met W. Dorpfeld aan het hoofd, in twijfel getrokken ;
volgens hem bedoelt Homerus Santa Maura, het oude Leucas. (W. Dorpfeld,
Alt Ithaka, Munchen 1927) V. Berard verdedigt de oude opvatting in zijn
boek : Ithaque et la Grece des Acheens, Paris 1927.
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stad gejaagd kunnen zijn? Dat zijn eenige van zijn bezwaren, en een proefgraving, die niets oplevert, bevestigt zijn twijfel. Dan begint hij op den heuvel Hissarlik zijn onderzoek en vindt, diep onder verschillende lagen van
latere bewoning, een zeer oude, betrekkelijk primitieve cultuur, zware
muren, sporen van brand, en een goudschat, — die tezamen hem overtuigen,
dat hij den droom van zijn jeugd heeft waar gemaakt : het Homerische Troje
is weergevonden ! Later, na zijn opgravingen in Mycene en Tiryns, die een
hoog-ontwikkelde, rijke, Oostersch-beinvloede cultuur aan het licht brachten,
zou hij gaan twijfelen en zich afvragen, of niet een hooger gelegen laag van.
Hissarlik, waarin producten van die „Myceensche" cultuur waren aangetroffen, meer aanspraak kon doen gelden het Homerische Troje te vertegenwoordigen. De opgraving, die dit zou moeten uitmaken (en — in gunstigen
zin voor die hoogere laag — uitgemaakt heeft) heeft hij niet meer mogen
beleven.
Steeds heeft Schliemann de wereld op de hoogte gehouden van zijn opgravingswerk, de eene publicatie volgde de andere, dagbladartikelen van zijn
hand verschenen. Als een zware slag trof het hem, dat zijn „-rApyxcx!" door
velen met ongeloof en spot werd ontvangen. Het heeft hem geprikkeld, zijn
overtuiging met nieuwe bewijzen te staven ; hij trachtte de wetenschappelijke
wereld voor zijn inzichten te winnen, noodigde geleerden uit, zijn werk in
Troje in oogenschouw te nemen. Vanaf dien tijd dateert zijn vruchtbaar
samenwerken met R. Virchow en E. Burnouf ; een voortreffelijk medewerker,
wiens naam met eere naast — en dikwijls boven — den zijne genoemd wordt,
vond hij later in W. Dorpfeld, een jong architect, die zich op de studie der
antieke bouwwerken had toegelegd en een uitstekende leerschool in de
Duitsche opgravingen te Olympia had doorloopen.
Men kan niet anders dan de grootste bewondering voelen voor de overgave en de innerlijke vrijheid, waarmee Schliemann zijn jeugdideaal heeft
gediend. Al werkend verwierf hij zich een inzicht, dat verder zag dan Homerus, en de vraag deed rijzen naar den oorsprong van die wonderlijke „Myceensche" cultuur, die op Griekschen bodem zich in een eindstadium vertoont. Hij bereisde Egypte, trof voorbereidselen voor opgravingen op Creta:
midden in zijn ver-reikende plannen trof hem de dood ; een andere naam zou
met Creta onverbrekelijk verbonden worden : die van Sir Arthur Evans.
Maar dat Heinrich Schliemann, als discipel van Homerus, de pionier der
Grieksche prehistorie is geweest, dit beseft men ten volle — of voor het
eerst, of opnieuw — bij de lectuur van zijn Selbstbiographie.
Amsterdam.

H. C. VAN GULIK.

Vijfde lustrum Leids Klassiek Dispuut M. F.
5 November a.s. is het 25 jaar geleden dat het Leids Klassiek Dispuut M. F.
werd opgericht. Dit vijfde Lustrum wordt op waardige en feestelijke wijze
gevierd. Langs deze weg doet de lustrumcommissie een dringend beroep op
al degenen, die tussen 1913 en 1930 te Leiden in de Klassieke Letteren
studeerden en daarbij lid waren van M. F., om zo spoedig mogelijk hun adres
op te geven bij het Ab-actiaat der Lustrum Commissie : Oude Singel 7o,
Leiden. Een uitvoerig programma der lustrumfeestelijkheden wordt hun dan
tijdig toegezonden.
WILWISSE, h.t. ab-actis Lusty. Cie.
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Tentoonstelling te Amsterdam
Wij vestigen de aandacht van onze lezers op de tentoonstelling „Uit de
Red.
schatkamers der oudheid" in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Hoe denkt de gymnasiast over de klassieke
vorming?
,,Het staat vast, dat de waardering voor de klassieke vorming bij de
rijpere, Nederlandse gymnasiumjeugd vrijwel algemeen is. De bewering,
dat de klassieke vorming verouderd is, zal van meer dan 90 % dezer jeugd
tegenspraak ondervinden.
Dit neemt niet weg, dat — in tegenstelling met de grote levensproblemen
— de belangstelling voor de klassieke studie geen spontaan karakter draagt ;
door de schoolsfeer blijven de klassieke levens vreemd."
Aldus luiden eenige conclusies, waartoe Dr. N. G. M. van Doornik komt,
voornamelijk naar aanleiding van een enquete door hem gehouden van
November 1935 tot Maart 1936 onder de leerlingen van de 5e en 6e klas van
eenige Nederlandsche Gymnasia en Lycea. 1
Als voornaamste motief van hun waardeering wordt door de gymnasiasten
genoemd : De algemeene ontwikkeling en verruiming van de geest door de
kennismaking met den antieken mensch en de antieke cultuur. Zoowel de
verstandsvorming door de oude talen als de aesthetische vorming door oude
kunst en literatuur zijn voor hen van secundaire beteekenis.
Volgens de enquete wordt de kritiek op de klassieke opvoeding vooral
gehoord, waar de gymnasiast zich belemmerd voelt in zijn verlangen naar
cultuurinzicht en aesthetisch genot.
Een bijzondere waarde ontleent dit werk van Dr. v. Doornik, dat oorspronkelijk als dissertatie verschenen is, aan de omstandigheid dat de schrijver katholiek priester is en in zijn beschouwingen herhaaldelijk hiervan blijk
geeft. In het hoofdstuk over de Christelijke levenshouding en de klassieken
leest de leek belangwekkende beschouwingen en conclusies, vaak gestaafd
door gezaghebbende en deskundige Onblicaties, zoodat hij de combinatie
priester-classicus bij den schrijver als een gelukkig toeval waardeert, al zal
hij zich daardoor op ander terrein niet kunnen vereenigen met den schrijver,
zooals in diens appreciatie van Ovidius en Vergilius.
Het geheel munt uit door scherpe onderscheidingen en rake, vaak geestige
kwalificaties. Het is een boek dat voor ieder classicus en voor allen, die belang stellen in de klassieke cultuur zeer lezenswaard is. Het geeft bovendien
een aantal suggesties, die zeker opmerkenswaard zijn en treffen door hun
oorspronkelijklieid; die mij bijzonder getroffen heeft, moge ik hieronder
laten volgen :
„dat men dient uit te zien naar een nieuwe examen-methode, waardoor
niet alleen de kennis, maar ook de vorming wordt getoetst. Bij het examen
'Dr. N. G. M. van Doornik, De moderne Gymnasiast tegenover zijn klassieke vorming.
Uitg. Wolters, Groningen. Prijs f 3.90.
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moet het weergeven van zijn ideeen, zoowel over de klassieke vorming zelf,
als over meer algemene vraagstukken van klassieke cultuur een grote plaats
innemen . . . Het spreekt vanzelf, dat ook het verstaan van een klassieke
tekst als onderdeel dient gehandhaafd te worden. 1VIaar wanneer men, zoals
toch algemeen gebeurt, erkent, dat de taalkennis voor het later leven van
minder betekenis geacht moet worden dan de algemene vorming, dan is het
eenzijdig en inconsequent alleen deze taalkennis te toetsen en bij goed
resultaat te doen, alsof de vorming gelukt is".
H. KNORRINGA.

Amsterdam.

Oplossing Puzzel
De oplossing van de Juni-Puzzel is als volgt:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Io.
I2.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ut melius quidquid erit pati. Ode II I 1. 3.
quem tenet argenti sitis intportuna famesque. Epist. 1. 18. 23.
Picenis cedunt pomis Tiburtia succo. Sat. 2. 4. i70.
quod filius uxorem grandi cum dote recuset. Sat. 4 1. I v. 5o.
nil cupientium nudus castra peto et transfuga divitum, partes linquere
gestio. Ode 3. i6. 22.
fidis offendar medicis, iyascar amicis. Epist. 1. 8. 9.
perpetuus nulli datur usus. Epist. 2. 2. I75.
non auriga piger. Ode 1. 15. 26.
mundaeque parvo sub lare pauperum coenae. Ode 3. 29. 14.
Cur dexteris ajtantur enses conditi? Ep. 7. I.
parebit pravi docilis Romana juventus. Sat. 2. 2. 51.
iratus leges minitatur et //imam. Sat. 2. 147.
metiri se quemque suo modulo ac pede, verum est. Epist. 1. 7. 98.
Caedimur et totidem plagis consumimus hostem. Epist. 2. 2. 97.
ab ovo usque ad mala. Sat. 1. 3. 5.
pallor utrasque fecerat horrendas aspectu. Sat. 1. 8. 25.
Non Tanain prope flumen orti. Ode 4. 15. 24.
bene est, cui deus obtulit parca, quod satis est, manu. Ode 3. 16. 43.

Matutina parum cautos iam frigora mordent. Sat.

2. 6.

45.

Goede oplossingen ontvangen van:
P. fr. Parth. Windhorst 0.F.M., Alverna; Dr. B. Keulen, Amersfoort;
P. fr. R. Burgers 0.F.M., Ammerzoden; Prof. Mr. Dr. V. H. Rutgers, Amsterdam; Dr. J. H. Leopold, Apeldoorn; Dr. H. v. d. Kamp, Domburg; Ds. G.
Verdoes Kleijn, Dordrecht ; C. F. Leverman, Groningen, Mr. Annie Hol;
Mej. J. C. A. Klint, litt. cand., Mr. J. Nuhout van der Veen, Mr. A. ten
Sande, Dr. M. A. Schepers, Den Haag; B. B. v. d. Hoorn, litt. docts., J. B.
v. d. Linden Pr., Heemstede; Dr. J. Brinkhoff, 's-Hertogenbosch; Ant. R. J .
van Keeken, Kaatsheuvel; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen; Mr. E. Schotman,
Leeuwarden; P. fr. Archangelus Burgers 0.F.M., Megen; J. Holleboom,
Canisius College, Nijmegen; G. Janssen, Pater M. van Nieuwenhoven,
Sittard ; Dr. C. Veltenaar, Tholen ; Dr. K. van Brabant, Diest, Belgie;
Mr. J. Woudstra, Geneve. ; Mr. P. A. Schwartz, Maassluis.
De prijs is toegevallen aan P. fr. Parth. Windhorst 0.P.M., Alverna Gld.

E. S.
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Het Nederlandsch Klassiek Verbond
Redactie: DR. L. ALMA, Dr. J. C. BRUYN, Prof. Dr. A. Sizoo
(Stukken voor de redactie bestemd te zenden aan Dr. Alma, Memlingstr. 13,
Amsterdam-Zuid.
Onlangs is te Utrecht op initiatief van de redactie van het tijdschrift
„Mnemosyne" opgericht het „Nederlandsch Klassiek Verbond", een vereeniging die zich ten doel stelt de kennis van en de belangstelling voor de
Kiassieke Oudheid te bevorderen door alien, die de waarde der klassieke
cultuur voor de Nederlandsche beschaving erkennen, in een algemeen verb and samen te voegen.
De overtuiging van hen die het initiatief tot de oprichting hebben genomen
was dat het in het leven roepen van een centrale vereeniging, die de samenwerking der reeds bestaande organisaties bevordert en de overal nog aanwezige maar dikwijls sluimerende sympathieen voor de klassieke oudheid in
daadwerkelijke belangstelling weet om te zetten, aan de kennis en de waardeering van wat de Oude Wereld nog steeds voor ons beteekent, in ruime
mate ten goede zou komen.
Eens per jaar zal een algemeene bijeenkomst van leden en belangstellenden
worden gehouden waar, naar aanleiding van een of meer voordrachten over
de Oudheid, van gedachten zal worden gewisseld. De Mnemosynedag, zooals
deze tot nog toe plaats had, zal voortaan in dezen „Klassieken dag" opgaan.
Het orgaan van de Vereeniging zal zijn het reeds vele jaren bestaande en in
ruimen kring gewaardeerde tijdschrift Hermeneus. Alle leden der Vereeniging
zullen dit tijdschrift maandelijks ontvangen. Daarnaast stelt zij zich voor
de berichtgeving op het geheele gebied der oude beschaving te centraliseeren ;
voorlichting te geven en bemiddeling te verleenen bij het organiseeren van
spreekbeurten, cursussen, leesgezelschappen en studiecollecties. In verschillende grootere en kleinere steden van ons land kunnen gezelschappen worden
samengebracht, die weer eens hun Tacitus of Homerus ter hand nemen of
die te zamen door bemiddeling der Vereeniging of haar plaatselijke afdeeling,
een voordracht met lichtbeelden hooren over recente opgravingen en ontdekkingen, die bijeenkomen om met deskundige toelichting met behulp van
foto's of lichtbeelden hun herinneringen te verlevendigen, een museum in
eigen stad te bezoeken of restanten uit den Romeinschen tijd in eigen omgegeving of streek te bezien.
De bedoeling van het „Nederlandsch Klassiek Verbond" is niet te zijn een
vereeniging van classici van beroep. Deze moeten in het Verbond den onmisbaren zuurdeesem vormen, maar wil het Verbond aan zijn doel beantwoorden, dan moet het alien als lid zien toetreden die door hun opleiding, in
welke functie of beroep thans ook werkzaam, een eenmaal ondervonden
aanraking met een der rijkste bronnen van onze huidige cultuur niet geheel
wenschen te verliezen, worts hen die als leerling van een gymnasium of
lyceum dit contact nog dagelijks ondervinden en tenslotte alien die op andere
dan de gebruikelijke wijze de Oudheid in eenig opzicht nader gekomen zijn
en hun liefde en kennis van de onvergankelijke antieke beschaving willen
verdiepen, verbreeden en verwarmen.
De gewone jaarlijksche contributie van het Verbond bedraagt f 3.5o.
Leerlingen van gymnasia en lycea kunnen toetreden als buitengewoon lid
tegen een contributie van f 2 per jaar.
Donateur zijn zij die een jaarlijksche contributie van tenminste f i o
betalen, leden voor het leven zij die een bedrag van f 75 ineens storten.
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Tijdige aanmelding voor het lidmaatschap verdient aanbeveling met het
oog op den aanvang van het vereenigingsjaar op 1 September, waarop
eveneens een nieuwe jaargang van Hermeneus begint. De aanmelding geschiedt bij Dr. A. D. j. Makkink, rector Gymnasii te Schiedam ; de contributie
kan worden gestort ten name van Mr. H. A. van Nierop, op de Gemeentegirorekening (ev. via postgirorekening n°. 13500) van het Nederlandsch Klassiek
Verbond, Amsterdam N. 1847.
De Algemeene Raad:
Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Voorz.
Dr. L. Alma
Mr. Dr. J. P. Fockema Andreae
Dr. J. C. Bruyn
Prof. Dr. P. J. Enk
Mgr. Dr. J. P. M. van Gils
Prof. Dr. B. A. van Groningen
Prof. Dr. F. W. Grosheide
Prof. Mr. H. R. Hoetink
Dr. P. Janssens
Prof. Dr. G. van der Leeuw

Prof. Dr. C. W. Lunsingh
Scheurleer
Dr. A. D. J. Makkink
Dr. R. Mulder
Prof. Dr. F. Muller Jzn.
Mr. H. A. van Nierop
Prof. Mr. V. H. Rutgers
Prof. Dr. F. L. R. Sassen
Dr. J. A. Schuursma
Prof. Mr. B. M. Taverne
Prof. Mr. B. M. Telders

Het Bestuur:
Prof. Mr. V. H. Rutgers, voorzitter.
Prof. Dr. F. Muller Jzn., plsv. voorzitter.
Prof. Mr. H. R. Hoetink, secretaris.
Mr. H. A. van Nierop, penningmeester.
Dr. A. D. J. Makkink, 2e secretaris.

Omtrent den V eybondsdag kan thans reeds medegedeeld worden dat
deze zal plaats hebben op Zaterdag 12 November te Utrecht. Ms s/5reker
zal vermoedelijk optreden Dr. H. M. R. Leopold, Hoof d van de archaeologische aideeling van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, over
het onderwerp: „Juventus" . Het programma en nadere bijzonderheden
omtrent dezen dag zullen in het Octobernummer worden bekend gemaakt.

Statuten van het Nederlandsch Klassiek Verbond.
(De Koninklijke goedkeuring is hierop aangevraagd.)
ART. I. De vereeniging draagt den naam van Nederlandsch Klassiek
Verbond. Zij is gevestigd te Utrecht.
ART. 2. De vereeniging is aangegaan voor den tijd van negen en twintig
jaar, aanvangende van den dag der oprichting zijnde den 26sten Maart 1938.
ART. 3. Het vereenigingsj aar loopt van 1 September tot en met 31 Augustus.
ART. 4. De vereeniging stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor de Klassieke Oudheid te bevorderen door allen die de waarde der
klassieke cultuur voor de Nederlandsche beschaving erkennen in een algemeen verband samen te voegen.
Middelen ter bereiking van dit doel zijn:
a. Het centraliseeren van de berichtgeving, zoowel ten dienste van vereenigingen en Naar leden, als van de pers.
b. Het houden van algemeene bijeenkomsten van aangeslotenen en belangstellenden.
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c. Het bevorderen van de kennis der klassieke talen met name door het
onderwijs.
d. Het verstrekken van inlichtingen op wetenschappelijk gebied in den
ruimsten zin des woords, met name voor hen die wetenschappelijk werk
wenschen te verrichten.
e. Het geven van voorlichting en het verleenen van bemiddeling bij het
organiseeren van spreekbeurten, cursussen, leesgezelschappen, tentoonstellingen, studiecollecties en bibliotheken.
I. Het aanknoopen van relaties tusschen uitgevers en redacties eenerzijds
en schrijvers van boeken en artikelen over de Oudheid anderzijds, zoowel ten
bate van het publiek als van het onderwijs.
g. Het bedingen van voorrechten, speciale prijzen en reducties voor de
aangeslotenen.
h. Het aanknoopen van banden met soortgelijke lichamen in het buitenland.
i. Het scheppen van nieuwe organen, die, bij gebleken behoefte, op een
bepaald gebied werkzaam kunnen zijn.
ART. 5. De Algemeene Vergadering stelt, op voorstel van den Algemeenen
Raad of van tenminste 15 leden, het Huishoudelijk Reglement van de vereeniging vast, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze
Statuten.
ART. 6. Er kunnen met goedkeuring van het Bestuur binnen het Koninkrijk der Nederlanden plaatselijke afdeelingen worden gevormd. Deze stellen
hun eigen Huishoudelijk Reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten,
welke in strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de
vereeniging .
ATR. 7. Het aantal leden is onbeperkt. Leden kunnen zijn : a. natuurlijke
personen ; b. elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie wier werkzaamheden rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstelling der
vereeniging. De leden zijn gewone leden, buitengewone leden, donateurs,
eereleden of leden voor het leven.
Gewone leden zijn zij, die de gewone jaarlijksche contributie betalen.
Buitengewone leden zijn leerlingen van gymnasia en lycea, die een verminderde contributie betalen. Donateurs zijn zij, die een verhoogde contributie
betalen. Eereleden zijn zij, die daartoe door de Algemeene Vergadering op
voorstel van het Bestuur worden benoemd. Leden voor het leven zijn zij,
die een bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen bedrag ineens storten.
Het bedrag der contributies en de wijze van inning worden bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
Het lidmaatschap eindigt : a. door overlijden van natuurlijke personen en
ontbinding van- of verlies van rechtspersoonlijkheid door rechtspersonen.
b. door opzegging, schriftelijk, voor den aanvang van het vereenigingsjaar
(1 September) aan den eersten of tweeden secretaris. c. door vervallenverklaring wegens niet-betaling der contributie. d. door ontzetting, bij besluit
van den Algemeenen Raad op voorstel van het Bestuur.
ART. 8. De vereeniging staat onder de leiding van : a. een Bestuur, bestaande uit vijf leden. b. een Algemeenen Raad, bestaande uit ten minste
vijftien leden, waarvan het Bestuur deel uitmaakt.
De leden van het Bestuur worden door den Algemeenen Raad uit zijn
midden gekozen. De leden van den Algemeenen Raad worden gekozen door
de Algemeene Ledenvergadering uit dubbeltallen door den Algemeenen
Raad opgemaakt.
Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regelen vast voor de samenstelling van het Bestuur en den Algemeenen Raad, de wijze van benoeming en
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aftreden hunner leden en de verdeeling der functies. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten.
ART. 9. J aarlijks wordt in het najaar een Algemeene Vergadering gehouden. Het huishoudelijk gedeelte is toegankelijk voor alle stemgerechtigden, het verdere gedeelte voor alle belangstellenden. De werkzaamheden der
Algemeene Vergadering worden door het Bestuur geregeld.
De Algemeene Raad is bevoegd een buitengewone Algemeene Vergadering
bijeen te roepen.
ART. 1 0. Alle leden, behalve de buitengewone, hebben stemrecht in de
Algemeene Vergadering. De wijze van stemmen wordt bij Huishoudelijk
Reglement bepaald.
ART. 11. Alles, waarin deze Statuten niet voorzien, wordt zoo noodig
in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
ART. 12. Voor wijziging dezer Statuten is een meerderheid noodig van
twee derden der stemgerechtigde leden, die aanwezig zijn op een opzettelijk
daartoe samengeroepen Algemeene Vergadering. De voorstellen moeten ten
minste veertien dagen te voren schriftelijk ter kennis der leden worden gebracht. Wijzigingen. in de Statuten treden niet in werking alvorens daarop de
nadere koninklijke goedkeuring is verkregen.
ART. 13. Opheffing van de vereeniging geschiedt op voorstel van den
Algemeenen Raad door een besluit der Algemeene Vergadering, bij meerderheid van twee derden der aanwezige stemgerechtigde leden. Het voorstel
moet ten minste twee maanden te voren schriftelijk ter kennis der leden
worden gebracht. De liquidatie geschiedt door den Algemeenen Raad of een
of meer door dezen aan te wijzen personen. Aari de eventueel overblijvende
eigendommcn der vereeniging wordt door den Algemeenen Raad die bestemming gegeven, welke hem toeschijnt het meest overeen te komen met het
doel der vereeniging.

Ontwerp Huishoudelijk Reglement van het
Nederlandsch Klassiek verbond.
ART. I. De gewone jaarlijksche contributie van het Verbond bedraagt
f 3.5o. Gewone leden zijn zij die deze gewone jaarlijksche contributie betalen.
Buitengewone leden zijn leerlingen van gymnasia en lycea die een verminderde contributie van f 2 per jaar betalen.
Donateurs zijn zij die een jaarlijksche contributie van tenminste f 1 o betalen.
Leden voor het leven zijn zij die een bedrag van f 75 ineens sorten.
ART. 2. De verschuldigde contributie moet voor 1 November van het op
I September daaraanvoorafgaand aangevangen vereenigingsjaar worden
gestort op de girorekening van de Vereeniging.
Bij gebreke hiervan zal zij, verhoogd met f 0.15 voor inningskosten, door
den Penningmeester worden geind.
ART. 3. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden voor
den aanvang van het vereenigingsjaar (1 September).
ART. 4. Eereleden zijn geen contributie verschuldigd.
ART. 5. Het Bestuur bestaat uit vijf leden : een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een tweeden secretaris.
De voorzitter treedt na twee jaren af en is niet terstond herkiesbaar. De
overige bestuursleden treden na vier jaren af en zijn terstond herkiesbaar.
ART. 6. De leden van het Bestuur worden door den Algemeenen Raad uit
zijn midden gekozen.
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ART. 7. Zoowel de voorzitter en de secretaris tezamen als de voorzitter
en de penningmeester tezamen kunnen de Vereeniging vertegenwoordigen.
Bij ontstentenis van den voorzitter treedt de plaatsvervangende voorzitter op.
ART. 8. Tot beschikking over het girosaldo der Vereeniging is uitsluitend
de penningmeester bevoegd.
ART. 9. Het Bestuur is belast met de leiding der Vereeniging ; het beslist
over de wijze waarop de gelden der Vereeniging worden besteed ; het kan alle
handelingen verrichten, die niet in Statuten en Huishoudelijk Reglement of
door een besluit van den Algemeenen Raad uitdrukkelijk aan dezen of de
Algemeene Ledenvergadering zijn voorbehouden.
ART. Jo. Het Bestuur is in het bijzonder bevoegd de voorbereiding of
uitvoering van bepaalde werkzaamheden van het Verbond op te dragen aan
door het Bestuur benoemde Commissies uit de leden.
ART. I I . Het Bestuur komt bijeen zoo dikwijls de voorzitter of twee leden
dit noodig achten.
ART. 12. De Algemeene Raad bestaat uit ten minste vijftien leden. De
leden van den Algemeenen Raad zijn lid der Vereeniging.
ART. 13. De leden van den Algemeenen Raad worden gekozen door de
Algemeene Ledenvergadering, uit dubbeltallen door den Algemeenen Raad
opgemaakt.
ART. 14. De leden van den Algemeenen Raad treden na 4 jaren af. Zij
zijn terstond herkiesbaar.
ART. 15. De Algemeene Raad vergadert minstens een maal per jaar. In
deze vergadering brengt het Bestuur verslag uit over de werkzaamheden van
het Verbond gedurende het afgeloopen jaar en worden de algemeene richtlijnen voor het beheer der Vereeniging in gemeen overleg vastgesteld.
ART. 16. De gewone jaarlijksehe Algemeene Ledenvergadering wordt
door het Bestuur uitgeschreven, hetwelk de agenda vaststelt. Zij heeft
plaats omstreeks de maand November.
ART. 17. Een buitengewone Algemeene Vergadering wordt door den
Algemeenen Raad bijeen geroepen zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt of het
Bestuur of 20 leden dit verlangen kenbaar maken aan den Algemeenen Raad.
ART. 18. De voorzitter van den Algemeenen Raad heeft de leiding van de
Algemeene Ledenvergadering, bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door
den voorzitter van het Bestuur.
ART. 19. In de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt namens
het Bestuur door den penningmeester het verslag over de geldmiddelen der
Vereeniging en door den secretaris het verslag over de werkzaamheden der
Vereeniging in het afgeloopen jaar uitgebracht.
De voorzitter wijst twee leden uit de vergadering aan om het financieel
verslag na te zien. Goedkeuring van dit verslag door de Vergadering strekt
tot decharge.
ART. 20. In de Algemeene Ledenvergadering kunnen slechts die voorstellen in behandeling komen, die voor 1 September bij het Bestuur schriftelijk
zijn ingediend. Het Bestuur en de Algemeene Raad zijn aan dezen eisch niet
gebonden.
ART. 21. In de Algemeene Ledenvergadering wordt over personen
schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders
beslist.
Voorstellen een persoon betreffend worden beschouwd als voorstellen over
personen.
ART. 22. Aan plaatselijke afdeelingen kan door het Bestuur een toelage
uit de vereenigingskas worden gegeven.
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Een brief van den humanist Arsenius
aan Erasmus
In een handschrift van de Bibliotheca Vallicelliana te Rome vond
ik een brief, door den Griekschen humanist Arsenius (oorspronkelijk Aristobulus Apostolius geheeten) aan den grooten Rotterdammer geschreven, die, voor zoover ik heb kunnen nagaan, nog niet
is uitgegeven. In verband met de belangstelling, die er nog steeds
voor Erasmus en zijn correspondentie bestaat, leek het mij niet
ondienstig, den brief, voorzien van eenige aanteekeningen ter opheldering van de personen en zaken, die erin ter sprake komen, te
publiceeren. 1
Aristobulus werd in 1465 te Candia geboren, als zoon van Michael
Apostolius en diens tweede vrouw, de dochter van den graaf
Theodosius van Corinthe uit Monembasia aan de kust van de
Peloponnesus, in den Byzantijnschen tijd en nog lang daarna een
belangrijke vesting en handelsplaats, waarvan onze Aristobulus
aartsbisschop zou worden ; de naam is in verbasterden vorm bekend
gebleven als die van de edele wijnsoort, die hier vandaan afkomstig
was (Malvoisie, Malvezij). De oude Apostolius, een man van aanzien in Constantinopel, vestigde zich na de val van de stad op Creta,
waar hij met zijn talrijk gezin in de grootste armoede van de schrale
inkomsten moest Leven, die het . copieeren van Grieksche handschriften hem opleverde 2 , en van de giften van zijn vermogende
vrienden, in de eerste plaats den beroemden kardinaal Bessarion,
1 Arsenius ontbreekt onder de correspondenten in het deel van Allen's
uitgave van Erasmus' brieven, dat in aanmerking komt (IV, over de jaren
I5 19-15 2 I) , en in de overige. Voor bijzonderheden aangaande Arsenius
raadpleegde ik voornamelijk I,egrand, Bibliographie Hellenique (XVe et
XVIe siecles), die ook eenige brieven van hem publiceerde (II p. 337-346)
voorts A. Firmin. Didot, Alde Manuce et l'Hellenisme a Venise, waarin eveneens een brief van Arsenius is gepubliceerd (p. 531). Een kortere samenvatting van hetgeen. omtrent Arsenius bekend is, vindt men in Krumbacher, Gesch. d. Byz. Litt. 2 , p. 603, en in Pauly-Wissowa, s. v. Arsenios
(art. van Cohn).
2 Hij noemt zich in de subscriptie van door hem vervaardigde
handschrif ten „koning der armen alhier" (poccask Twv Itae nevirrwv )

18
aan wien hij in een roerenden bedelbrief schreef, dat zijn zwangere
vrouw, haar moeder, de kinderen uit zij n eerste huwelijk en hijzelf
van honger moesten stervenof bedelen.om televen.
Zijn zoon Aristobulus trad als jonge man toe tot den geestelijken
stand; hij kwam in Italie in contact met den drukker Aldus Manutius te Venetie, dien hij in gezelschap van Marcus Musurus, Johannes
Gregoropulus en andere Grieksche emigranten behulpzaam was bij
de uitgave van Grieksche schrijvers. Onder Aldus' medewerkers
beyond zich ook Erasmus, die in 1508 in Venetie gekomen was ;
zoodoende ontstond de persoonlijke kennismaking tusschen de
beide humanisten, waarop Arsenius in zijn brief zinspeelt.
Later wist hij in de gunst te komen bij pans Leo X, die hem
(wsch. in 1514) tot aartsbisschop van Monembasia benoemde.
Venetie, dat in dezen tijd .iiMonembasia beheerschte, gaf hem de
machtiging, om zijn waardigheid te bekleeden, maar de orthodoxe
patriarch Pachomius erkende de benoeming geenszins. Na veel onverkwikkelijk krakeel gelukte het Aristobulus, die zich nu als
geestelijke Arsenius ,noemde, tenslotte zijn zetel voor langeren tijd
te bezetten ; tevoren had hij , na geexcommuniceerd te zijn, moeten
uitwijken. In deze periode was hij korten tijd belast met de leiding
van de Grieksche school, die door Leo X in Florence was opgericht,
maar zijn dood niet lang overleefde; hier heeft hij onzen brief in
1521 geschreven.
Op het eind van zijn leven treffen wij hem weer in Italie aan als
prelaat van de kerk van den Heiligen Georgius te Venetie (1534),
ijverig in de weer om de kardinaalshoed te bemachtigen ; maar
reeds in het volgende jaar stierf hij.
Arsenius is het type van den rusteloozen en eerzuchtigen humanist, die zijn kennis van de Grieksche taal en literatuur en zijn
vaardigheid als Grieksch stylist dienstig maakt aan zijn streven
naar roem, aanzien en inkomsten. Hij kent geen schroom en geen
kieschheid. Onbeschaamd en driest, als het in zijn kraam te pas
komt, gaat hij een andermaal alle grenzen te buiten in het debiteeren van platte vleierijen. Als hij in geldnood verkeert, laat hij
in een van zijn uitgaven een opdracht aan Karel V drukken met de
toevoeging van eenige verzen, waarin hij verklaart : „Ik ben uw
hond ; gij zijt mijn lieve meester, en ik blaf om eten te krijgen."

I

1 Kli.x.,)v &I'd) aoc, xoci yAux6; av asarco-c-lc .
o6xol3v 6Accx-cc7), xoci, cpczysiv
(.1.)cov1,8c61-1-70;, in 1533 verschenen).
ppColloc. (Man. Philes, ETtazoi. Cati(3Lxoi,
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Ofschoon Arsenius als humanist geen baanbrekend werk verricht
heeft, heeft hij toch zoowel door de groote activiteit, waarvan hij
alom blijk gaf, als door bet publiceeren van verschillende (hoofdzakelijk Byzantijnsche) texten en van eigen werken bijgedragen tot
de verbreiding van de Grieksche cultuur in West-Europa. Zijn
belangrijkste geschrift draagt den titel: 'AnocpOir./.«, ,ra cpcAoa6cpop
xca a-rpcenweLv, ())76pcov TZ xat nor,711-6v, auXXeyLPra nap& 'Apcsevtou
OcaLentaxOnou Movci pccaiocc het bevat een reeks gevleugelde woorden, afkomstig van beroemde mannen der Oudbeid, en maakt een
onderdeel uit van de groote verzameling spreekwoorden en verdere
gedenkwaardige gezegden, spreuken en anecdoten, die zijn vader
Michael bijeengebracht en hijzelf vermeerderd heeft. Deze compilatie, door Arsenius het „Violierenperk" ('Icovvi) gedoopt, is eerst
in 1832 door Walz uitgegeven.
Het is de zoo juist genoemde bundel 'Arrocp06woc-roc 1 , waarvan
Arsenius een exemplaar aan Erasmus deed toekomen, begeleid door
den brief, dien ik hieronder publiceer. Het boek is zeer zeldzaam;
de Koninklijke Bibliotheek bezit een fraai exemplaar (229 J 17 1).
Het handschrift van de Vallicelliana is genummerd F 40 ; onze
brief staat to lezen op fol. 46 v° en 47 r°, en volgt op een brief van
Arsenius aan Lascaris 2 , benevens een antwaord van dezen.
'Aperivteoc o Movep,f3acria4 apxteniaxono4 'Epecavv:-.74-74vp.
TcpeCTTeLV.

To?);
Toi,4 CTOtiocatev ivalp,atvollivou4 'in'yyroo4 xat i-aPax,frip:14.
cpOcEpureac xat aino6q, eist yap cpeeLpotlivotc ytvot/ivo6q - 5rcokeitlivot c. ,
'Et popxy T'7)C clJur714 iyypacpotlivouc xac vino -1)o68iv Curecx6q• To6c
acpaip-rouc atatAvetv, gm iv OccpOcipTocq yt,volihvot4 67coxettlivoc4,
1-05,ro, xod (14) nocp6v -roc az TOv
xat tilcXa Vircou Tc7.)v etxeyrov.
iveymrpou 7714 Ilt,eTipaS cPukiiiq xat xap3iaq, xat
cpiXov PX67rop,ev, edc
Ocyc'onlv atapuXc'crrotlev.
crr6pyollev xat ciyarciLp.ev xat ecved(Xecirrov
rie6c yap 0?)x &v ac TOv aocpOv "Epaap.ov dcyarcisar+u, ov ,c8c 8t.7, Th ii.ccroc
x&v alw,otic xaiv 7r6Aecv, yiveTat, xat rcavly6peLq o6x etatv ot%' Ocyopat,
o6To)crt
at 1.1.1 lizaTat Tyyzdtvoual col My.= ai xcd, ai 7rp6q

acp' oiSnep

ataxeZcrOac.,

3y1X6aetcg

a'

'EveTiae auvirrayov at a opal Moi3crara,

Ow ivapy6a-repov cró, ypc'apown ypdccpcov -citiEtv xcxt ai.n6c • 86oq

1 Gedrukt zonder aanduiding van plaats en datum. Het vermoeden van
Legrand (/. c. I p. 169), dat de 'ATcop06y[Loroc ± 1519 in Rome gepubliceerd
zijn, wordt door onzen brief bevestigd.
2 Waarschijnlijk Johannes Lascaris ( :4- 1445-1535).
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(VERTALING.)
Arsenius, aartsbisschop van Monembasia, groet den grooten
Erasmus.
Dat de uitdrukking en het kenmerk, die door het gelaat weergegeven worden, eveneens te gronde gaan, is, aangezien zij immers
tot stand gebracht worden door een vergankelijke zelfstandigheid,
volstrekt niet vreemd ; dat echter diegene, die in het boek van de
ziel gegrift en afgedrukt zijn, onvergankelijk blijven voortbestaan,
is, aangezien zij tot stand komen door een onvergankelijke zelfstandigheid, wel zeer aannemelijk. Hierom nu zien wij u, onzen vriend,
ook al zijt ge niet aanwezig, als het ware door middel van den spiegel
van onze ziel en ons hart, en waardeeren wij u en hebben u lief,
en bewaren wij de lief de onuitwischbaar. Moet ik u, wijzen Erasmus, dan filet liefhebben, over wien bij de volkeren en in de staten
verhalen de ronde doen, en er zijn geen bijeenkomsten of vergaderingen, die niet vol van u zijn? Ik vermoed, dat ook gij van dezelfde
gevoelens jegens ons vervuld zijt, sinds de kundige Muzen ons te
Venetie samenbrachten, en gij zoudt het op duidelijker wijze kunnen toonen, indien gij ook aan ons op onzen brief zoudt terugschrijven ; want het is te vreezen, dat wij door de gewoonte van het
zwijgen de vriendschap verleeren. De overbrenger van deze letteren is een landgenoot van u; toen hij immers terugkeerde naar ulieden, vroeg hij ook om een brief van ons aan u; en wij hebben hem
dezen gaarne gegeven, opdat ook wij een antwoord van u zouden
kunnen krijgen. Wij zenden u door bemiddeling van hem ook een
exemplaar van onze „Spreuken", die wij kortgeleden in Rome lieten
drukken, als klein bewijs van onze wederzijdsche vriendschap.
Vaarwel !
Geschreven te Florence, den 'Coen Augustus in het j aar 1521
na Christi geboorte.
Zwolle.
W. J. W. KOSTER.
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Nieuwe opvattingen over historische
gebeurtenissen
Het interessante opstel van Prof. Thiel in Hermeneus X, 133 v.,
bijna een detective-novelle, stelt de gebeurtenissen bij Thermopylae in een geheel nieuw licht. Of iedereen zulk een nieuwe interpretatie gaarne zal aanvaarden is echter nog de vraag. Met het al
of niet wetenschappelijk verantwoorde ervan heeft dat niet in de
eerste plaats to maken. Maar velen, en vooral, maar niet alleen,
ouderen, doen ongaarne afstand van een voorstelling waarmee zij
zich nu eenmaal vertrouwd hebben gemaakt, vooral wanneer het
gaat om een kwestie die ook een morele kant vertoont. Zulk een
geval is nu dat van Leonidas en de zijnen en hun houding bij
Thermopylae. Het tot het uiterste toe vasthouden aan een bestaande code van eergevoel, dat is het wat in deze geschiedenis als in
een exempel wordt verheerlijkt, en daardoor heeft juist deze historische episode altijd weer de aandacht getrokken.
Als Willem van Haren de regering van de Republiek van trouweloosheid beschuldigt ten opzichte van Maria Theresia, en betoogt
dat men, als ondertekenaar van de pragmatieke sanctie, haar niet
in de steek mag laten nu zij door anderen wordt belaagd, dan grijpt
hij onwillekeurig weer naar het oude verhaal van Leonidas, en
houdt dat zijn landgenoten als een spiegel voor.
De morele waarde is voor velen van meer betekenis dan de historische exactheid, en daaruit moet het ook verklaard worden dat
allerlei bijzonderheden in de traditionele overlevering kunnen binnensluipen, die zelfs in de feiten, zoals de oude historiografie die
levert, geen steun vinden. Bij Herodotus kan men lezen dat Leonidas driehonderd Spartanen bij zich had (VII, 202), maar in VII,
222 zegt hij toch duidelijk dat er bij Thermopylae behalve die driehonderd ook nog anderen achterbleven. Maar die anderen heeft
men vaak maar liever vergeten : 30o maakt een groter effect dan
1400 in een verhaal als dit. Zo is het dan mogelijk dat Hildebrand
zich in de Gids van 1837, in een stuk dat het teloor gaan van traditionele voorstellingen door de voortschrijdende wetenschap betreurt, spijtig uitlaat in de volgende woorden : „Leonidas verdedigde
Thermopylae wel met slechts driehonderd Spartanen, maar daar
waren nog andere honderden bij, dat geen Spartanen waren." 1
1 Dit stukje, „Vooruitgang" getiteld, is later ook in de Camera Obscura
opgenomen.

22

Zulk een houding staat niet op zichzelf. Men herinnere zich, om
bij onze eigen geschiedenis te blijven, de protesten van M. C. van
Hall, toen Groen van Prinsterer de figuur van Hendrik van Brederode in een ander, minder gunstig dan het traditionele, licbt dorst
te stellen ; of de uitspraak van Fruin, over de laatste woorden die
Willem van Oranje gesproken zou hebben : „eene dierbare nalatenschap, die het nederlandsche yolk zich door geen onrechtmatigen
twijfel mag laten betwisten."
Prof. Thiel geeft zich trouwens in bovengenoemd artikel evenzeer moeite de figuur van Leonidas te „redden". Voor de handhaver van de eer is de schrandere, onverschrokken strateeg in de
plaats gekomen.
Sceptische, kritische geesten zullen niet zo hangen aan een eenmaal verworven voorstelling. Integendeel, zij zullen er zelfs een
zeker behagen in scheppen de traditie te doen wankelen en tot
een eigen, nieuwe opvatting te komen. Althans zullen zij zich tegen
de uitkomsten van het voortgezet wetenschappelijk onderzoek niet
verzetten. Het zoeven genoemde opstel van Beets heeft niet nagelaten kritiek uit te lokken. Jacob Geel heeft Hildebrand duchtig
de ies gelezen over zijn in Geel's ogen onverantwoordelijke houding. 2
Zulk een sceptische, kritische geest was ook Jonathan Swift, en
zijn beroemde Gulliver's Travels, zojuist in een goedkope editie
weer onder ieders aandacht en bereik gebracht 3 levert er het bewijs
van. Ik wil bier enkele gedeelten uit dit boek aanhalen, waar Swift
de oude geschiedenis te berde brengt, gedeelten die niet alleen tonen
dat de auteur met allerlei feiten en vraagstukken op dit terrein
op de hoogte was, maar ook dat hij ervan hield daarover een eigen
mening te hebben. Alleen — die mening berust niet op wetenschappelijk onderzoek, maar komt voort uit de originele invallen
van een oorspronkelijke geest.
Op een van zijn reizen bezoekt Gulliver het eiland Glubbdubdrib, „the island of sorcerers or magicians." De gouverneur van dit
eiland heeft de macht de doden op te roepen. Eerst is Gulliver
huiverig voor dergelijke experimenten, maar ten slotte krijgt zijn
nieuwsgierigheid toch de overhand. Bij een van die seances krijgt
,

1
2
3

Verspreide Geschriften III, 84.
Zie de Voorrede van Geel's Onderzoek en Phantasie.
N°. 10 van de serie Penguin Illustrated Classics.
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hij lust ”to be entertained with scenes of pomp and magnificence",
en hij wenst „to see Alexander the Great at the head of his army,
just after the battle of Arbela". Hij roept Alexander bij zich („it
was with great difficulty that I understood his Greek" !) en deze
verzekert hem op zijn woord van eer „that he was not poisoned,
but died of a bad fever by excessive drinking." Hier kiest Swift
dus partij in een oude kwestie.
Vrij wat kennis van zaken veronderstelt Swift bij zijn lezers in
het volgende geval. Hij laat Hannibal oproepen terwijl deze zijn
tocht over de Alpen maakt. Hannibal deelt hem mede dat „he had
not a drop of vinegar in his camp." Deze laconieke mededeling
veronderstelt dat men zich herinnert wat bij Livius, XXI, 37, verhaald wordt, n.i. hoe men in Hannibal's leger te werk ging om een
groot rotsblok, dat de weg versperde, te verwijderen. De soldaten
stapelden de in de omgeving gevelde en gekapte geweldige bomen
op tot er een reusachtige houtstapel ontstond ; die staken zij in
brand, en terwijl een opstekende storm bet vuur aanwakkerde,
goten zij azijn op de gloeiende rotsmassa, die daardoor week werd.
Toen de rots uitgebrand was kon men zich er een weg dooiheen
banen. Blijkbaar accepteert Swift dit verhaal niet, en de korte,
afgebeten zin die Hannibal in de mond wordt gegeven roept voor
ons het beeld van de veldheer op, schamper de schouders ophalend
over dergelijke onzin.
Men ziet het, discussie is overbodig: Swift verschaft zich zijn
gegevens langs bovennatuurlijke weg. Van dien aard is ook zijn
opvatting betreffende de zeeslag bij Actium. Zoals bekend is staat
bet ook nu nog niet volkomen vast hoe zich de gebeurtenissen op
die Septemberdag van het jaar 31 hebben toegedragen. Waarom
heeft Antonius de vloot in de steek gelaten? Om Cleopatra na te
ijlen, die er, waarom dan ook, plotseling met de reserveschepen
vandoor ging? Of zijn dat alles maar fabels? Maar Swift, of Gulliver,
die met de tijdgenoten spreekt, zal wel uitleggen wat er nu precies
gebeurd is. VoOr hem verschijnt een man die hem vertelt dat „he
had for many years been commander of a ship ; and in the seafight at Actium had the good fortune to break through the enemy's
great line of battle, sink three of their capital ships, and take a

1 Men zie oak de aantekening van den uitgever G. B. Harrison bij deze
passage (blz. 181 noot 2).
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fourth, which was the sole cause of Anthony's flight, and of the
victory that ensued".
Nadat nog een aantal historische figuren als Caesar en Brutus
zijn verschenen, reserveert Gulliver een afzonderlijke dag voor de
grote schrijvers en wijsgeren uit de oudheid. Met deze passage, karakteristiek voor Swift's satirische geest, wil ik hier besluiten.
„I proposed that Homer and Aristotle might appear at the head
of all their commentators ; but these were so numerous, that some
hundreds were forced to attend in the court and outward rooms of
the palace." Na een beschrijving van de indrukken die de verschijningen van beide mannen op hem maken volgt deze stekelige passage : „these commentators always kept in the most distant quarters
from their principals, in the lower world, through a consciousness
of shame and guilt, because they had so horribly misrepresented
the meaning of those authors to posterity." Homerus, voorgesteld
aan enkele van deze heren (want hij kende ze niet, evenmin als
Aristoteles), neemt de zaak nogal kalm op, maar als Aristoteles
de dwaasheden verneemt die Scotus en Ramus over hem verkondigd
hebben, verliest hij zijn geduld en vraagt „whether the rest of
the tribe were as great dunces as themselves?" In een episode als
deze ziet men Swift in zijn volle kracht.
Soest.

TH. H. D 'ANGREMOND

Een Latijnsch gedichtje
Met onderstaand guitig gedichtje zond Dr. R. van Oppenraaij S. I.
aan een zijner Leidsche professoren, waarschijnlijk Prof. Cornelissen,
boeken terug die hij van hem had geleend.
Iamdudum cupiunt domum redire

Et clamant dominum suum libelli.
Forsitan dominus iam et ipse dicat :
„Mirum ni iste libros meos comedit" !
Ut ergo, venerande mi magister,
Scias omnia me ista ruminasse
Quidem, sed minime tamen vorasse,
Ecce tandem aliquando iam remitto.
Me tua patientia esse abusum.
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Fatebor ; sed enim fere innocentes
Sunt quos poenitet intime reatus.
P. S. Grates hisce meas eram additurus
At tanto se oneri parem ferendo
Tabellarius ausus est negare.
Tibi mox igitur feremus ipsi.

Nijmegen.

R. VAN OPPENRAAIJ S. I.

Het surrealisme ook bij de Ouden
(Empedocles).
7

11L noAAoti,

x6paocc avccozevec ipACcaTvrocv

yutvoi, 3'inAgovTo ppocz Eove q e5vcaec 61/ov
acc 7t.AccvaiTo nevirre6ov-roc lat.e1.67-cwv.

Aan de aarde ontsproten vele hoof den zonder nekken,
losse armen zwierven rond, zonder schouders,
en afzonderlijk dwaalden oogen, verstoken van voorhoofd.
Mouvwekii

gTG TOC

yui:oc . . . . iTcAccvai-co,

ligecoc Lp4tevoc.

npOc caktp\oc

(Simplicius referaat).

Nog waren de ledematen geisoleerd . . . . zij dwaalden rond in
begeerte naar onderlinge vereeniging.

Amsterdam.

A. KETTNER.

De Phoenix
Wanneer wij, bij het spreken over de hernieuwde glorie van iets,
dat voor altijd vernietigd scheen, de uitdrukking bezigen „als een
phoenix uit zijn asch herrezen", dan bedienen wij ons van een beeldspraak, die op een eerbiedwaardigen ouderdom kan Bogen. Weinige
legenden uit de oudheid hebben, tot in onzen tijd, zooveel succes
geh ad. Het woord phoenix is, ook voor hen, die het verhaal niet
kennen, het symbool geworden van verjonging en herwonnen
levenskracht. Misschien is de zegetocht van bovengenoemde uitdrukking vooral to danken aan de gretigheid, waarmee Christelijke
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schrijvers het verhaal, dat zij volstrekt niet als een legende beschouwden, aanvaard hebben als een symbool, j a ook wel als een
steun van het leerstuk der opstanding.
Hoe luidt nu dit verhaal? De kern er van is spoedig verteld:
er bestaat een wonderbaarlijke vogel, phoenix geheeten, die, als
hij oud geworden is, zich telkens weer verjongt. Dit simpele gegeven is op allerlei manieren uitgewerkt. Vandaar de meest uiteenloopende berichten over de plaats van herkomst van den phoenix,
over zijn leeftijd, over de wijze waarop zijn wedergeboorte plaats
vindt en ook over zijn naam. Wij zullen niet al deze mededeelingen
opsommen, maar alleen datgene vermelden, wat van belang is
voor de ontwikkeling van de legende. Hesiodus, de oudste Grieksche dichter na Homerus, dien wij kennen, is de eerste, bij wien
wij, helaas slechts in een kort fragment, iets over den phoenix
vinden. Hij vergelijkt den leeftijd van verschillende dieren met
dien der menschen en constateert, dat de phoenix denzelfden levensduur heeft als 972 menschen-generaties. Het is wel niet veel, wat
wij hieruit leeren, maar wij zien toch, dat de hooge ouderdom van
den vogel tot de vroegste bestanddeelen van de legende behoort.
Veel uitvoeriger is Herodotus (5e eeuw voor Chr.) , die blijkbaar
geput heeft uit het werk van zijn voorganger Hecataeus, en zijn
kennis overigens in Egypte heeft aangevuld. Bij de beschrijving
van allerlei dieren in dat land brengt hij ook den „heiligen vogel"
phoenix ter sprake. „Ik heb hem niet gezien", zegt hij, „behalve
in afbeelding. Hij komt trouwens ook maar heel zelden in het
land, volgens de inwoners van Heliopolis om de vijfhonderd jaar,
wanneer namelijk zijn vader gestorven is. Als hij aan de afbeelding
beantwoordt, ziet hij er aldus uit : zijn veeren zijn deels goudkleurig,
deels rood. In vorm en grootte lijkt hij sterk op een adelaar. Het
heet, dat hij zijn vader in mirre wikkelt en uit Arabie naar den tempel van Helios brengt, wat ik echter niet kan gelooven. Dat brengen
gaat als volgt : eerst vormt hij van de mirre een ei, zoo groot als
hij kan dragen, dan oefent hij zich in het dragen en als hij daarmee
klaar is, holt hij het ei uit, legt zijn vader er in en vult de holte
weer aan met mirre. Het ei met zijn vader er in blijft even zwaar
en wordt dan door hem vervoerd naar den tempel van Helios in

Egypte."
1 Vergelijk het „exeinper, dat Vondel in zijn Warande der dieren (123)
bij zijn gedicht over den phoenix aanhaalt.
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Het hier door Herodotus beschreven dier wordt gewoonlijk geidentificeerd met den vogel, die in het Egyptisch „bennu" heet
en die in het tempelgebied van den zonnegod te Heliopolis ( = zonnestad) zijn woning heeft. Het bezwaar dat de afbeelding van dezen
„bennu" op monumenten veeleer aan een reiger doet denken 1 ,
belet niet om Egypte als een der eerste landen — zoo niet het
eerste — te beschouwen, waar de ph oenix-legende bekend‘ was.
Tevens ligt het voor de hand om uit het klaarblijkelijke verband
tusschen den heiligen vogel en den cultus van den zonnegod te
concludeeren, dat het verhaal symbolisch is voor het opgaan en
verdwijnen van de zon. Dat verklaart ook, waarom men later
allerlei andere perioden opgaf dan de vijfhonderd jaren van Herodotus : men zocht, in het bewustzijn van de strekking der legende,
naar een bepaalden astronomischen cyclus. Zoo spreekt Plinius,
op gezag van den astronoom Manilius, van een „magnus annus",
met een duur van 54o jaar.
Overigens biedt Herodotus nog eenige problemen, die tot allerlei
bedenksels aanleiding gegeven hebben. Vooreerst, en dat is een
vraag, die men reeds naar aanleiding van Hesiodus' dichtregels
kon stellen, vanwaar komt de naam phoenix, die toch zeker niet
Egyptisch is? Ten tweede : hoe ontstaat de jonge phoenix (er
wordt altijd van den phoenix gesproken, nooit van een mannetje
en wijfje)? En ten slotte : wat gebeurt er met den gestorven vogel,
als hij eenmaal naar Egypte gebracht is? Voor een antwoord op de
beide laatste vragen kunnen we terecht bij Tacitus, den Romeinschen historicus uit de eerste eeuw na Chr., dus een kleine 600 jaar
na Herodotus. Hij vertelt — en het is merkwaardig om te zien hoe
ook deze critische schrijver aan het bestaan van den phoenix gelooft — het volgende : „Onder het consulaat van Paulus Fabius en
Lucius Vitellius (d. i. in het jaar 34 na Chr.), kwam, na een lange
reeks van .i_euwen, de vogel phoenix in Egypte en leverde den inheemschen en Griekschen geleerden stof tot velerlei uiteenzettingen. De feiten, waarover zij het eens zijn, benevens eenige punten,
Berlijn 1934, blzz. 27 vlg., waar
1 Zie Etrnan, Die Religion der Aegypter,
de sage op een wel heel nuchtere wijze verklaard wordt. Erman meent n.l.,
dat wellicht een reiger eens zijn nest gebouwd had in den tempel. Gedurende
langen tijd zou dat nest „alljahrlich bewohnt gewesen sein, dann waren seine
Bewohner doch einmal fortgeblieben and die Freude musste daher gross
sein, wenn nach vielen J ahren rich ein solcher Phonix wieder dort einf and ;
das war dam ein grosses Ereignis fiir die Leute von Heliopolis."
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die onzeker maar vermeldenswaardig zijn, wil ik hier opnoemen.
Het dier is gewijd aan Sol en alle afbeeldingen toonen, dat hij wat
kop en veeren betreft, afwijkt van de andere vogels. Zijn leeftijd
wordt verschillend opgegeven. Doorgaans noemt men een periode
van vijfhonderd jaar, volgens anderen verloopen er 1461 jaar (tot
de verschijning van een nieuwen phoenix) en zou men er eerst een
gezien hebben onder de regeering van Sesosis (Sesostris?), daarna
onder die van Amasis (6e eeuw v. Chr.). en van Ptolemaeus III
(tweede helft van de derde eeuw v. Chr). Hij vloog naar Heliopolis,
begeleid door een groote schare vogels, die met verbazing het hun
onbekende dier zagen. Maar tusschen Ptolemaeus en Tiberius
(onder wiens regeering de verschijning van den phoenix in 34 viel)
liggen nog geen 25o jaar, zoodat sommigen den laatsten niet voor
den echten phoenix uit Arabia houden, terwijl zij zeggen, dat hij
niets gedaan heeft van hetgeen de overlevering aan den phoenix
toeschrijft. Deze pleegt namelijk, als zijn tijd gekomen is en de
dood nadert, in het land waar hij thuis hoort een nest te bouwen,
waaraan hij teelkracht mededeelt, welke een j ong dier doet ontstaan. Zoodra dit opgegroeid is, begraaft het zijn vader en wel op
een bijzondere manier : hij tilt een bepaald gewicht mirre op, oefent
zich in het dragen over een langen of stand en als hij in staat is, zijn
last gedurende de reis te vervoeren, neemt hij het lijk van zijn
vader, brengt het naar het altaar van Sol en verbrandt het daar.
Dit is weliswaar fantastisch en legendarisch uitgewerkt, maar dat
de vogel werkelijk nu en dan in Egypte gezien wordt, is zeker."
Volgens anderen ontstaat de jonge phoenix uit bet lichaam van
den ouden vogel en weer anderen vertellen, dat uit het lichaam of
uit de asch een worm kruipt, die na eenige dagen in een nieuwen
phoenix verandert. In elk geval zijn alle bronnen het eens over
zijn bovennatuurlijke geboorte en de afwezigheid van een moedervogel.
Lastig is de kwestie van den naam. Het Grieksche woord phoinix
kan beteekenen : purper, dadelpalm en Phoenicier. De overlevering
laat dan ook niet na, de beide laatste beteekenissen in verband
met den vogel te brengen. Nu eens heet het, dat hij Phoenicia met
een bezoek vereert, dan weer dat hij zijn nest, waarin hij sterft, in
een palm bouwt. De mogelijkheid, dat de naam met „purper" in
verband staat, wordt echter niet geopperd en toch is dat nog het
minst onwaarschijnlijk, vooral als men bedenkt, dat vele schrijvers
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de bonte kleurenpracht van den vogel vermelden, waarbij zij ook
het rood noemen. De beteekenis „dadelpalm" heeft zelfs aanleiding tot verwarring gegeven in . . . . den Bijbel. Wij lezen namelijk
in het boek Job (29 : 18) : „En ik zeide : ik zal in mijn nest den geest
geven, en ik zal de dagen vermenigvuldigen als het zand." Aldus
de Staten-vertaling. Hetzelfde woord echter, dat hier is weergegeven door „zand" luidt in de Septuaginta, de Grieksche bijbelvertaling, „palmboom" en zoo zegt ook de Vulgaat : „sicut palma
multiplicabo dies." Dit is zoo te verklaren, dat de Joodsche traditie in dit vers het Hebreeuwsche woord hol niet in de gewone
beteekenis van „zand" opvatte, maar als „phoenix". De Septuaginta en de Vulgaat maakten hier op hun beurt, zeer tot schade
van den zin, „palmboom" van. Het is natuurlijk niet verwonderlijk, dat de phoenix in het land van den bijbel, dat zooveel contact
had met Egypte, bekend was, en de traditie, dat in het geciteerde
vers uit Job de wonderbaarlijke vogel bedoeld is, is volkomen
aannemelijk. Er zijn trouwens nog andere plaatsen in de Heilige
Schrift, waar op den phoenix gezinspeeld schijnt te worden. 1k
denk b.v. aan psalm 103:5: „Die uwen mond verzadigt met het
goede, uwe jeugd vernieuwt als eens arends (men denke aan Herodotus' beschrijving!) en aan jesaja 40 : 31: „Maar die den Heere
verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met
vleugelen, gelijk de arenden", waar het de voorkeur verdient om,
op het voetspoor van Septuaginta en Vulgaat, te vertalen : „zij
zullen (nieuwe) vleugels aanschieten gelijk de arenden." Dat de
Grieksche naam phoenix in den Bijbel niet voorkomt, spreekt vanzelf, maar dat is geen bezwaar, ook al mag men aan den anderen
kant niet iederen vogel, die in een sprookje voorkomt 1 , met den
phoenix identificeeren, wat Herodotus ten opzichte van den adelaar
den Egyptischen bennu schijnt gedaan te hebben.
Onder de aan Job ontleende benaming hol komt de phoenix ook
in de rabbijnsche geschriften voor. Zoo wordt naar aanleiding van
Genesis 3: 6 meegedeeld, dat Eva ook de dieren liet nuttigen van
de verboden vrucht ; alleen de hol wilde niet : dit verklaart den
langen levensduur van dezen vogel. Volgens sommigen verbrandt
hij na duizend jaar door een vuur, dat uit zijn nest ontstaat ; er
blijft echter een rest ter grootte van een ei over, waaruit hij tot
1

B.v. den vogel Rok uit het verhaal van Sindbad den Zeeman.
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nieuw leven komt. Anderen zeggen, dat hij na duizend jaar inschrompelt totdat er niets dan de hoeveelheid van een ei overblijft, waaruit hij herrijst. In ieder geval vinden wij hier een min
of meer rationalistische verklaring van de onsterflijkheid van den
phoenix : de Schepper had aan mensch en dier het eeuwige leven
toegedacht, maar door de schuld van Eva is hiervan niets gekomen.
„Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven", beteekent
dus : uw straf zal bestaan in het verlies van de onsterfelijkheid.
Aan dit vonnis is alleen de phoenix ontkomen.
Aardig is ook het verhaal in den Talmoed, waarin Sem optreedt,
die vertelt van de moeilijkheden, welke de verzorging van de dieren
in de arke had opgeleverd. Alleen de phoenix (hier „awrasjna" genoemd) vormde een gunstige uitzondering. Eens trof Noach hem
in een hoekje van de arke aan en vroeg hem, of hij geen voedsel
verlangde. De vogel antwoordde : ik wilde u niet lastig vallen,
omdat ik zag, dat gij zoo druk bezig waart. Waarop Noach hem
toewenschte, dat hij nimmer zou sterven. En alweer wordt hier
het reeds genoemde vers uit Job aangehaald.
Ten slotte is het waarschijnlijk, dat de bekende uitdrukking
„rara avis", in het Nederlandsch gewoonlijk weergegeven door
„witte raaf", op den phoenix doelt. Bij Horatius komen deze
woorden in letterlijke beteekenis voor : hij spreekt van een zeldzamen vogel, die een lekkerbek zich voor veel geld verschaft. Maar
Persius ( ± 5o na Chr.) kent de uitdrukking in figuurlijken zin en
de middeleeuwsche scholiast herinnert naar aanleiding daarvan aan
den phoenix. Ook Juvenalis ioo na Chr.) verstaat onder „rara
avis" iets uitzonderlijks. En Lactantius, de christelijke schrijver
(± 300), die een gedicht aan den phoenix gewijd beef t, noemt hem
een keer „rara volucris". Dit alles doet vermoeden, dat onze „witte
raaf" bij wijze van spreken familie is van den beroemden wondervogel.

Den Haag.

G. ITALIE.

Een curiosum
In een oud perkamentje, getiteld „Bernardi Bauhusii et Balduini Cabillavi e Soc. Jesu epigrammata. Caroli Malapertii ex eadem Soc. poemata."
Antverpiae ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti 1634, vind ik een
merkwaardige hexameter :
Tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera caelo.
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Hierbij teekent de dichter aan : „Divae, Optimae, Maximaeque MatriVirgini Mariae, admirabilem hunc, unius libri versum, unius versus librum,
Christianum Proteum, tot ora scilicet, quot caelum sidera gerentem (verti
enim potest, millies, bis et vicies, sensu salvo et heroici carminis lege) nostri
in caeli Reginam affectus monumentum hoc ponimus sempiternum. In
eodem hoc Proteo retrogrados versus paene centum est invenire".
We behoeven den schrijver echter niet op zijn woord to gelooven. Want
een zijner bewonderaars, Erycius Puteanus, heeft in 1617 naar het handschrift van den dichter het vers uitgegeven in zijn 1022 verschillende lezingen. Steekproeven toonen aan, dat het alle vloeiende hexameters zijn. Wij
bezitten het werkje op onze bibliotheek, het draagt tot titel : „Divae Virgini
Matri Aspricollensi, miraculorum magnitudine ac varietate apud omnes
gentes inclytae, Proteum Parthenium et pietatis thaumata, ilium Bauhusianum, haec sua, pro salute et felicitate optimorum Principum Alberti et
Isabellae Clarae Eugeniae, Archiducum Austriae, Ducum Burgundiae, Principum Belgi, Erycius Puteanus pio animi cultu offert."
Sommervogel (Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. T. 1.) geeft van
Bauhusius volgend levensbericht : „Bauhuis, van Bauhuysen, Bernard, ne
Anvers le 9 octobre 1575, entra au noviciat, le 3 avril 1593. I1 professa les
humanites, fut appliqué a la predication et mourut a Anvers, le 17 novembre
1619." Sommervogel voegt er nog aan toe : „Bernouilly a montre que ce vers
est susceptible de 40320 combinaisons differentes, mais oil la mesure n'est
pas conservee; et 3212, sans cesser d'etre un vers hexametre. Depuis, le
P. Prestet a montre que ce vers pouvait etre varie de 3376 manieres, sans
cesser d' etre un vers."
Minder merkwaardig, omdat het vers bijna uitsluitend uit eenlettergrepige
woorden bestaat, maar veel merkwaardiger nog om het astronomische getal
van omzettingen, waarbij de versmaat behouden blijft, is van denzelfden
B auhusius :
Rex, dux, sol, lex, lux, fons, spec, pax, mons, petra, Christus.
De auteur teekent daarbij aan : „Deo Optimo Maximo aeterno Dei Filio
Christo Iesu mundi Servatori Proteus e variis Sacrarum litterarum locis
depromtus, priore longe admirabilior, nam sensu salvo, et heroici carminis
lege, verti potest 3628800 scilicet tricies sexies centies millies vicies octies
millies et octingenties".
Of van die 3628800 lezingen 66k een uitgave bestaat, is mij onbekend ! !
Nijmegen.

AUG. I. HENSEN, S. I.

De Grieksche grondslagen van de Vrijheid
Onder dezen titel heeft Dr. D. Loenen, een onzer beste kenners der Grieksche staatsgedachte en staatstheorie, een brochure in het licht gegeven, 1
warinhjgotel bdnwrptvaegslijknmtschappelijke vrijheid, zooals de oude Grieken (met name de Atheners) die
op de basis van hun burgerlijken rechtsstaat hebben verwerkelijkt, een beeld
dus van den voedingsbodem, waarin de Grieksche cultuur wortelt. Als uitgangspunt voor zijn beschouwingen kiest schr. de bekende mythe van Protagoras over het ontstaan van de menschelijke samenleving, die fijn en zorgvuldig door hem wordt ontleed en verklaard.
1

Van Gorcum en Comp. N.V., Assen 1938 (Waakzaamheid, tweede reeks, 5).
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1k meen het boekje warm te mogen aanbevelen. Ongetwijfeld is het een
hachelijke taak, een zoo moeilijk onderwerp binnen een bestek van dertig
bladzijden bevredigend te behandelen ; maar toch is schr. hier m. i. in geslaagd. Niet alleen bevat het geschrift eenige werkelijk sublieme bladzijden,
maar ook als geheel geeft het een zuiver beeld van de atmosfeer van den
Griekschen vrijstaat, waarin de vrije, burgerlijke cultuur der Grieken zoo
bij uitstek vermocht te gedijen. Deze samenvattende beschouwingen werden
den schrijver eenigszins gemakkelijker gemaakt door het feit, dat hij in
vroeger jaren hetzelfde onderwerp in een zeer uitvoerige monographie had
behandeld. 1 Er mag hier echter wel op worden gewezen, dat de thans verschenen brochure tevens een soort aanvulling of correctie op het oudere werk
vormt, doordat schr. thans in de eerste plaats het voile licht laat vallen op
de positieve kanten, de deugden van den Griekschen vrijstaat, op zijn vruchtbaarheid als cultuurbevorderend milieu, terwijl hij in zijn boek de roede niet,
ja te weinig had gespaard. Maar van eenzijdige verheerlijking is ook thans
geen sprake ; ik meen integendeel, dat de brochure als een goede en welkome
aanvulling op het oudere boek is te beschouwen, en dat zij onder de oogen
verdient te kotnen van een ieder, die in de Grieksche cultuur en in het wel
en wee van onze eigen civilisatie belang stelt.
J. H. THIEL.

Haarlem.

De Toren van Babel
door Th. A. Busink. (Noordhoff-Kolff N.V., Batavia
Centrum, 1938).
Het is in de klassieke archaeologie thans regel geworden, dat bouwkundige problemen door ingenieurs, architecten en andere vakkundigen worden
bestudeerd en besproken en deze goede gewoonte wordt ook in de praeklassieke archaeologie meer algemeen, nu de opgravingen op meer wetenschappelijke en ruimere basis opgezet worden en dus vaak bij de opgravingen zelve
architecten aanwezig kunnen zijn. Hoe noodig de hulp van een vakman
daarbij is, zal wel een ieder die de geschiedenis der opgravingen bij Troje
door Schliemann kent begrepen hebben ; wat zou er van dit werk zonder
DOrpfeld zijn terecht gekomen.
Zoo is het ook toe te juichen dat een architect in bovengenoemd boekje
het probleem van de Toren van Babel en wel de bouwkundige zijde uiteenzet, want dit is juist dat facet van het complex van problemen, dat de Toren
van Babel ons heeft gesteld, dat meestal het minst wordt beschouwd en
waar maar al te licht overheen is gestapt door niet-bouwkundigen.
Busink heeft in vorige publicaties reeds zijn sporen verdiend. Wij herinneren aan een voortreffelijk boekje „Het Ontstaan der Pyramide" (Noordhoff, Batavia, 1934), dan aan een in dit blad besproken bock over het woonhuis in Oud-Griekenland „Prothuron" (Noordhoff, Batavia, 1936) en nog
kortelings publiceerde hij een penetrante studie over „Tempelbouw in OudMesopotamie" in het Jaarbericht No. 5, Ex Oriente Lux, 1937/38 (P. 409—
4.20).
Het probleem van de bouw van de Toren van Babel is inderdaad fascineerend en moeilijk, hetgeen al blijkt uit de negen diverse constructies of
varianten van constructies, die Busink bespreekt om zelf een tiende te
1

Vrijheid en gelijkheid in Athene,

193o.
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geven. De moeilijkheid van dit probleem ligt ten deele aan het geringe aantal
gegevens. De mine van de toren is slechts tot op betrekkelijk geringe
hoogte bekend. Een paar kleitabletten geven beschrijvingen van de toren
Esagila, doch het uitvoerigste bericht komt van Herodotus (I, 181 en I, 183).
Herodotus spreekt van omgangen om de zeven verdiepingen en een opgang
„die in een kring om alle torens gaat". Het is niet gemakkelijk zich hiervan
een voorstelling te maken, hoe b.v. een Middeleeuwsch kunstenaar hiermede geworsteld heeft, blijkt den bezoeker van het British Museum uit de
teekening van de toren in een Urenboek van de Hertog van Bedford (Add.
MS 1885o, f. I7b) (ca. 1423). Busink weet zijn constructie zeer aannemelijk
te maken, hij staat er vrij en onbevangen tegenover en zoekt niet zooals vele
leerlingen van Koldewey hebben gedaan een compromis met het oudere,
vage en vrij ondoordachte idee van hun leermeester. Wat wij van Busink
nog gaarne zouden lezen, waren zijn inzichten omtrent de gevaren voor
netting en scheuren in droge perioden van zulk een reusachtige kunstmatige
heuvel. Na zijn bouwkundige beschouwing wijdt de schrijver een hoofdstuk
aan bestemming en beteekenis van den ziggurat, hij komt tot de conclusie
dat „de ziggurat als omphalos en daarmede als oerheuvel werd beschouwd".
In hoeverre deze opvatting juist is, laat recensent in het midden; dat ze
bestrijding zal vinden is zeker. Moge de heer Busink deze stelling in een
even stimuleerend boekje verder uitwerken als hij thans aan de bouw van
den Toren van Babel heeft gewijd.

R. J. FORBES.

Amsterdam.

Puzzel
Welk carmen van Horatius biedt U hier P. fr. Parthenius Windhorst 0. F. M.?
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Wie het gevonden heeft — hij beginne bij Me — zende voor 3
November bericht aan Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84,
Utrecht.
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13,

Klassieke-Verbondsdag 1938
Voor den Klassieke-Verbondsdag, die Zaterdag 12 November te
Utrecht gehouden zal worden, is het volgende programma vastgesteld :
uur : gemeenschappelijke lunch, (prijs
f o.8o) in de „Dietsche
Taveerne" Oudkerkhof 31.
I 1/2-2 1/2 uur: Huishoudelijke Vergadering van het Nederlandsch
Klassiek Verbond in een zaal van de Universiteit, Domplein.
2 1/2-3 uur : Algemeene Vergadering in de aula van de Universiteit
openingswoord door den Voorzitter van den Algemeenen Raad,
Zijne Excellentie Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
3-4 uur : Rede van Prof. Dr. H. M. R. Leopold, Onderdirecteur
van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Bijzonder Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, over:
Iuventus, de Jeugdorganisatie tijdens de eerste eeuw van
het Principaat.
4-6 uur : Gezellig samenzijn in de Senaatskamer der Universiteit,
alwaar ververschingen worden aangeboden.
uur
: Gemeenschappelijke maaltijd in hotel „Het Kasteel van
1
/
2
6
Antwerpen" Oude Gracht 129, (Prijs f 1.25).
12

De regeling van de lunch, het gezellig samenzijn en den maaltijd
berust bij het Klassiek Distuutgezelschap „Pnyx" . Men wordt verzocht
zich, heist voor 5 November voor de lunch en (of) den maaltijd op te
geven bij mei. A. Kronenberg, Servaasbolwerk io Utrecht, tot wie men
zich ook om eventueele inlichtingen kan wenden.
De kosten voor de lunch en den maaltijd worden aan 't eind dier
maaltijden voldaan.
Gedachtig aan 't welslagen van vorige faren wekken wij alle deelnemers aan den V erbondsdag op aan lunch, gezellig samenzijn en maaltijd
mee te doen, daar op deze wijze het contact tusschen leden en belangstellenden op de meest genoegekke wijze plaats kan vinden.
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Op het volgende mag nog met nadruk worden gewezen. Blijkens
en krachtens den geheelen opzet van het N. K. V. is ieder, die,
ook zonder reeds lid te zijn, belangstelling voor de klassieke beschaving gevoelt, als gast van harte welkom. Immers de bedoeling
is om in een kring zoo ruim mogelijk aan het streven van het
Verbond bekendheid te geven. Uit den aard der zaak betreft deze
algemeene uitnoodiging niet de Huishoudelijke vergadering, waartoe alleen zij , die zich reeds als lid hebben aangemeld, toegang
hebben. leer hoopt het Bestuur, dat ook dien dag velen als lid
zullen toetreden. Hierbij moge nogmaals met nadruk worden
vastgesteld, dat niet uitsluitend noch ook in de eerste plaats classici, doctores en studenten, doch vooral diegenen, die, tot welke
studierichting of levenspraktijk ook behoorende, de beschaving
van het oude Hellas en Rome een warm hart toedragen, lid kunnen
zijn en mogen worden. Tegelijkertijd zullen intusschen zij , die
de vier reeds gehouden Mnemosynedagen hebben bezocht, met
voldoening vaststellen, dat men er naar gestreefd beef t, bijkans
alle onderdeelen van deze vroegere welgeslaagde samenkomsten,
die zich in een duidelijke populariteit verheugden, ook in de regeling van dezen eersten Verbondsdag van het N. K. V. op te nemen.
Mogen reeds dezen eersten keer zeer velen blijk geven te beseffen dat hier een belang gediend wordt, waarvan men het gewicht
voor de stabiliteit onzer eigen beschaving niet hoog genoeg kan
aanslaan. HET BESTUUR.

Ter introductie
De gedachte, die leidde tot de oprichting van het „Klassiek
Verbond", biedt verschillende mogelijkheden tot een ontwikkeling
te geraken, die men eerst in de loop van de eerste j aren beter zal
kunnen gaan overzien. Toch zal men ook hier niet mogen aarzelen
nu al dadelijk zich een voorstelling te vormen, die, hoezeer ook
noodzakelijk onvolledig of onjuist, toch helpen moge gaandeweg
tot beter inzicht te komen aangaande hetgeen hier mogelijk en
wenselijk is. Het bestuur opent deze rubriek in het voor het K.V.
bestemde deel der Hermeneusaflevering dus met de duidelijk uitgesproken bedoeling, dat door een schriftelijke gedachtenwisseling
in deze rubriek, ook als voorbereiding voor een mondelinge bespreking op de eerste Klassieke-Verbondsdag, op I2 Novem-
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b e r e.k., men zich scherper rekenschap gaat geven van de werkingssfeer van dit Verbond.
Vooropgesteld moge daarbij blijven, dat bet K. V. tweeerlei zal
willen nastreven :
samenvatten van en het onderling contact, de circulatie bevorderen tussen de verschillende personen en lichamen, die zich
thans reeds in Nederland met de klassieke beschaving verbonden
en verwant gevoelen.
2. in het leven roepen of althans de totstandkoming vergemakkelijken van nieuwe centra — kleiner of groter waarin diezelfde
behoefte zich openbaart dichter tot uitingen van diezelfde klassieke
cultuur te naderen.
Zal het K. V. op den duur datgene verwerkelijken wat bij de
stichting nog min of meer vaag voor ogen heeft gestaan, dan zal
de verhouding tussen Bestuur en centrum enerzijds, de peripherie
anderzijds, noch met een uitsluitend ontvangen, noch met een
geven door een van beiden voldoende gekarakteriseerd zijn : slechts
wisselwerking zal ook hier tot het beoogde doel kunnen leiden.
Komt deze metterdaad tot stand, dan zal bij een verstandig genomen proefneming de vruchtbaarheid van het hier begonnen
werk — niet aanstonds, doch spoedig — kunnen duidelijk worden.
Gedachtig aan Quintilianus' woord : „brevissima est via per
exempla" moge ik met een paar voorbeelden, die slechts een voorhoede moeten vormen, het bovenstaande toelichten.
A. Als lid van de Redactie van het Maandblad „Museum", speciaal voor de klassieke afdeling, heb ik sinds jaren nodig een lijst
van diegenen, die als doctor(-andus of -anda), kort of Langer geleden
gepromoveerd, gequalificeerd en bereid zijn recensies op zich te
nemen ; vermelding van adressen, doch vooral van de speciale onderwerpen, waarvoor men boeken ter recensie zou wensen te ontvangen,
maakt een dergelijke lijst eerst geheel bruikbaar. Welnu, een persoonlijk verzoek gericht tot de hoogleraren aan Nederlands Universiteiten is noch de kortste noch de zekerste weg naar het mij voor
ogen staande doel. Doch een j aarlijks herhaalde, in de Hermeneus
geplaatste en aldus zowel academische docenten als doctores
(recens) promoti bereikende oproep mijnerzijds zal in de toekomst
op eenvoudige wijze het bedoelde resultaat afwerpen . . . en aldus
aan de geestelijke eubiotiek van menig classicus in den lande en
aan de goede naam, die Nederlandse recensies nog altijd in het
buitenland genieten, ten goede komen.
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B. In het tijdschrift L'Antiquite Classique onlangs een uitnemend
artikel lezende van Alfoldi, weergave van een voordracht gehouden
voor het auditorium der Gentse Universiteit, vroeg ik mij af,
waardoor deze voortreffelijke geleerde uit Boedapest tot vlak bij
onze landspalen gekomen was, zonder dat het ook ons te beurt gevallen was hem over een belangrijk onderwerp te horen spreken. In
de toekomst moge het K. V. door zijn gedachtenwisseling in en
buiten de Hermeneus wensen en mogelijkheden, ook op dit gebied
in (en buiten?) Nederland bestaande, coordineren, en tijdige gedachtenwisseling mogelijk, weldra vanzelfsprekend maken. Het
openen van een rubriek in de pagina's, die voortaan in de Hermeneus ter beschikking van het K. V. staan, kan reeds nader tot het
aangewezen doel brengen.
De bovenstaande voorbeelden zijn zeer gemakkelijk te vermeerderen. Met denkbeelden en wenken, het Bestuur van buiten toekomende, zal dit Bestuur zonder twijfel gaarne zijn voordeel willen
doen. Het tua res agitur richt zich met veelzeggend zwijgend gebaar tot alle leden en de talrijker schare van hen, die nog geen lid
zijn ; het wil zeggen : steunt ons niet slechts door Uw contributie,
maar vooral door meer leden te werven, door ook Uwerzijds in
de mededeling van wensen en wenken, uitgesproken in de Hermeneus of in een schrijven rechtstreeks tot het Bestuur gericht (Secr. :
Prof. Mr. H. R. Hoetink, Tintorettostraat 6 Amsterdam) een onderdeel van de plicht der leden van een j onge vereniging te zien.

Leiden, Fruinlaan 9.

F. MULLER Jz.

Mededeeling van het Bestuur
De contributie kan worden gestort :
a. op de Postgirorekening 13500, ten name van 't Gemeentegirokantoor van Amsterdam, onder vermelding
van Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het
N. K. V., letter N 1847, als begunstigde.
b. op de Gemeentegirorekening van Amsterdam, Letter
N 1847, ten name van Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het N. K. V.
Verder maakt de penningmeester bekend, dat hij om de
contributiebetaling via de postgiro te vergemakkelijken voor
het N. K. V. een eigen rekening heeft aangevraagd. In de
volgende aflevering hoopt hij het gironummer te publiceeren.
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Verzoek aan de leden
De redactie houdt zich aanbevolen voor kennisgeving van alles wat
verbond houdt met of tot bevordering kan strekken van de doelen, die
het V elbond zich stelt (zie 't vorig nummer van Hermeneus).
Zoo zou zij bijv. gaarne ingelicht worden of en waar leeskringen
bestaan, d. w. z. groepen van belangstellenden, die onder deskundige
leiding hun klassieke schrijvers weer eens ter hand nemen ; of en waar
tusschenkomst van 't V erbond verlangd wordt om tot de oprichting
van dergekke kringen te geraken ; of en waar plannen gekoesterd
worden plaatselijke afdeelingen te stichten.
Mogelijk zit iemand met een exTropta of wenscht hij opgave van bepaalde literatuur. Allicht kan de redactie raad schaffen, althans daartoe bemiddeling verstrekken.
Men verzuime niet onder onze aandacht te brengen Wets van boeken
en artikelen, wier kennismaking mede voor den leek-classicus van
belang kan zijn, of onderwerpen op te geven, die zich leenen tot een
korte bespreking of discussie.
De vrienden van 't Klassiek V erbond mogen bedenken dat het welslagen en de ontwikkeling van 't V erbond voor een, belangrijk deel
alhangen van hun trouwe niedewerking en daadwerkekke belangstelling !

Svenska Humanistica Forbundet
Bekendheid met wat in andere landen op 't arbeidsveld van 't Klassiek
Verbond reeds verricht is of verricht wordt, kan niet anders dan aanmoediging, vruchtbare suggestie, en in bepaalde gevallen ook een waarschuwend
voorbeeld opleveren.
Daarom lijkt 't mij niet ondienstig van tijd tot tijd een kijkje buiten de
grenzen te nemen. In 't Julinummer 1938 van Bulletin Bude is verschenen
een publicatie betreffende een ons verbond verwante vereeniging in Zweden,
waaraan 't volgende moge ontleend worden.
De toenemende bedreiging, waaraan tegen 't eind der 19e eeuw de klassieke opleiding in Zweden blootgesteld was, gaf aanleiding tot de oprichting
van „Svenska Humanistica Forbundet". Het doel was de humanistische
cultuur te bevorderen met alle passende middelen, maar vooral door verbetering van 't onderwijs in de klassieke talen. Lid kon worden ieder die, al
of niet aan 't onderwijs verbonden, de antieke cultuur en de klassieke vorming een goed hart toedroeg. In de eerste jaren werd hoofdzakelijk geijverd
voor een versterking van 't onderwijs in de klassieken.
Edoch, de strijd werd verloren. In 1904 besloot de Rijksdag het Latijn
te beperken tot de 4 hoogste klassen van de klassieke afdeeling van 't lyceum
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en van 't Grieksch een facultatief vak te maken en wel uitsluit end voor de
2 hoogste klassen.
Daarna heeft 't Zweedsch verbond nog wel een enkele maal zich gemengd
in onderwijszaken, maar het heeft geleidelijk zich daaruit teruggetrokken,
vooral sinds in 1935 een nieuwe organisatie werd gesticht, „Svenska Klassikerforbundet", waarvan alleen lid kunnen worden zij die actief aan 't onderwijs deelnemen, professoren aan de universiteit en docenten aan de lycea (ter
overweging : vakvereenigingen, waarin professoren en docenten in 't belang
van 't onderwijs samenwerken !). Deze vereeniging werkt voor handhaving
en verbetering der positie van de klassieke talen in 't voorbereidend hooger
onderwijs .
De andere vereeniging heeft zich na 1904 hoe langer hoe weer en thans
vrijwel uitsluitend ten doel gesteld het beschaafde publiek tot juister waardeering en beter begrip van de antieke cultuur en de klassieke talen te
brengen. En zij meent reeds een kentering ten gunste der klassieken te mogen
waarnemen. Immers, in 1935 heeft de Rijksdag twee proefscholen met 6
klassen Latijn en 4 klassen Grieksch gecreeerd ('t stelsel proefscholen zij
onder de aandacht onzer regeering gebracht!).
De vereeniging heeft thans 16 plaatselijke afdeelingen en telt 1460 leden.
(Zweden 6 1/2 , Nederland 8 millioen inwoners ; wilt u maar een rekensom
maken?). Onder de leden bevinden zich ook magistraten, dokters, ingenieurs,
officieren, kooplieden, industrieelen en een aantal belangstellende dames.
De afdeelingen organiseeren bijeenkomsten voor conferenties, discussies,
korte verslagen van wetenschappelijke literatuur, enz. Hoewel de klassieke
oudheid een overwegende rol speelt en vooral de archaeologie belangstelling
vindt, komen ook wel andere onderwerpen aan de orde, bijv. uit de egyptologie, indologie, Zweedsche geschiedenis, moderne talen, kunstgeschiedenis.
Het centraal comite te Stockholm houdt de afdeelingen bij elkaar ; de voorzitter van 't comite bezoekt geregeld, zoo mogelijk elk jaar, de afdeelingen.
Bovendien geeft de vereeniging een periodieke serie publicaties uit, die
zonder in een uiterste van specialisatie te vervallen verre blijven van vulgarisatie. Al levert ook bier de klassieke oudheid den hoofdschotel, tusschengerechten van andere stof zorgen voor afwisseling.
Om enkele onderwerpen te noemen : Bacchylides, Poseidonios, sociale
worstelingen in 't oude Griekenland, oorsprong en ontwikkeling van 't epos,
jongste opgravingen te Rome, het leven van Gaston Boissier, de val van
Bismarck, de klaarheid der Fransche taal. De uitgave dezer publicaties is
mogelijk dank zij een subsidie van 't ministerie van onderwijs en een schenking van een der leden, die onbekend wenscht te blijven. (Voorbeelden ter
navolging !) .
Alles samengevat, 't Zweedsche verbond was oorspronkelijk een strijdorganisatie ; tha,ns wil 't zijn een trouwe waker, maar bovenal 't centrum
voor alle humanistische belangstelling. Als wij — aldus ongeveer Ernst
Nachmanson in 't voornoemde Bude-artikel — kunnen handhaven de belangstelling van 't publiek voor 't humanisme, als wij kunnen verdedigen
en belichten de klassieke en humanistische cultuur, dan blijf ik vertrouwen
dat de klassieke talen de hun toekomende plaats in 't voorbereidend hooger
onderwijs zullen behouden.
A.
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Voorbereiding van een refs naar Italie en Griekenland
In antwoord op een desbetreffende aanvrage verstrekten wij de volgende
literatuurlijst.
Italie.
I. Onmisbaar voor algemeene orienteering (dus ook practische wenken voor
Baedeker of Grieben (minder uitvoerig, maar ook goed).
den reiziger)
2. Idem voor bepaalde gedeelten van Italie : L. V. Bertarelli, Guida d'Italia
del Touring Club Italiano, Milano, o. a.
Napoli e dintorni ; Piemonte ; Lombardia ; Le tre Venezie ; Liguria, Toscana a nord dell' Arno ; Italia centrale ; Roma e dintorni ; Italia Meridionale; Sicilia ; Sardegna e Corsica.
Deze gidsen zijn zeer goed.
3. Voor meer bijzondere orienteering:
Beriihmte Kunststatten, Leipzig, E. A. Seemann. 0.a. E. Petersen, Vom
alten Rom; R. Engelmann, Pompeji; M. G. Zimmermann, Sizilien I, II;
W. Rolfs, Neapel (Die alte Kunst).
Deze serie is wat ouder, maar toch nog zeer goed to gebruiken.
4. In 't bijzonder voor de oudheid van Rome:
a. A. W. van Buren, Ancient Rome, as revealed by recent discoveries,
London, Lovat Dickson 1936.
b. G. Lugli, The classical monuments of Rome and its vicinity. Roma,
Libreria di scienze e lettere.
Beide werken zeer aanbevelenswaardig voor archaeologische voorbereiding.
Griekenland.
Onmisbaar voor algemeene orienteering (dus ook practische wenken voor
den reiziger) :
Grece, Guide bleu, Hachette, Paris.
2. Voor meer bijzondere orienteering:
a. Greek cities. Photographs and an essay by Peter Hutton. London,
J. M. Dent, 1932.
b. F. S. Burnell, Wanderings in Greece. London, E. Arnold, 1931.
3. Afzonderlijke centra en plaatsen van cultuur:
a. Pierre Roussel, Delos ; E. Bourguet, Delphes ; F. Robert, Epidaure.
Alle drie uitgegeven door „Les belles lettres" Paris, kleine gidsen, zeer
goed en goedkoop.
b. Beriihmte Kunststatten, Seemann, Leipzig. Daaruit o. a. Band 41
Petersen, Athen ; Band 81 W. Wunderer, Delphi.
c. Ancient Corinth. A guide to the excavations and museum. American
school of classical studies at Athens.
Bourguet, Les ruines de Delphes. Paris, Fontemoing.
d.
e. Attische Kultstatten. Schaubiicher, Band 20. 0. Fiissli, Zurich.
I. Hege-Rodenwaldt, Akropolis. Berlin, Deutscher Kunstverlag 1936.
Idem, Olympia.
Beide boeken zeer mooi van uitvoering, maar duur!
1.

Tenslotte zijn er nog zeer veel boeken verschenen over speciale onderwerpen. Indien wij mogen vernemen, welke onderdeelen uw bijzondere
belangstelling genieten, kunnen wij u waarschijnlijk meer opgeven.

HERMENEVS
IIe

JAARGANG, AFL. 3 — 15 NOVEMBER 1938

Mededeeling van de redactie
Het verheugt ons te kunnen berichten dat wij Dr. E. H. Renkema,
den Inspecteur der Gymnasia, bereid gevonden hebben in plaats
van wijlen Dr. C. J. Vinkesteyn het eerelidmaatschap van de
Redactie te aanvaarden.
In plaats van de heeren Dr. J. R. Rietra S. J. en Dr. C. Spoelder
zijn als redacteuren gekozen Mevr. Dr. Annie Zadoks-Josephus Jitta
en de heer J. W. Kemper S. J.

Thoughts at the Seaside
In every cove on every beach
Which men in motor-cars can reach,
Lie sprawling on the sun-baked sand
Half-naked monsters of the land.
Poseidon lifts his head to peep
And straightway plunges to the deep,
Astonished that his brother-king
Should tolerate so gross a thing.
The mermaids swish a scornful tail
And for their lost illusions wail;
„If human forms to this have grown",
They cry, „we must prefer our own."
0 ye of greater girth, beware
Lest such derision be your share!
The Nereid's garb is not for those
Whose tendency is adipose.
H. C. B.

Punch of 23 September 1936.
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Litorea Meditatio
Quavis in patula cuiusvis litoris acta,
Quo via cumque patet curribus automatis,
Passim monstra iacent tepidis terrestria arenis
Nec campestre satis corpora nuda tegit.
Neptunus tacitis speculatum surgit ab undis,
Impete sed vasto protinus ima petit,
Miratus regem fraterno sanguine iunctum
Talia phui ! placido sordida ferre animo.
Iam caudam stomachans movet omnis virgo marina
Et sua deplorat somnia vana nimis.
,Ista quidem si sunt mortalia corpora', clamat,
,Pulchrior est formae linea recta meae!'
Vos, quibus accrescens est alvus obesa, cavete
Ne natae Thetidis vos quoque despiciant !
Cultus Nereidum apte non convenit
Corpus qui faciunt luxuriante adipe.
P. H. D.

De Phoenix
Dr. Italie's artikel over de Phoenix 1 , waarin ook een „exempel"
wordt genoemd uit Vondels Vorstelijke Warande der Dieren (1617),
wekt mij op tot een kort I7de-eenws Vervoig van het Phoenixzinnebeeld, bij Vondel en Rembrandt. Dit Vervoig brengt ons wel
op een zijpad, afwijkend van Hermeneus' zuiver Klassieke richting,
maar ik hoop dat het genade moge vinden, daar het uit de Oudheid, nit de rijke erfenis onzer Geestelijke Voorouders, Hellas en
Israel, via de 17de eeuw nog spreken kan tot onze tijd.
Vondel gebruikt het Phoenix-beeld gaarne, maar nergens heeft
IA het zo mooi uitgewerkt als in de 4de Rei van zijn Joseph in
Dothan (1640).
1

Zie hiervoor blz. 25 vgg.
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Engelen, die door heel het toneelstuk heen schrijden als een onzichtbare hogere bescherming, spreken de Reien uit. Deze Ode Rei
vloeit lyrisch voort uit de nuchter-verstandelijke, zakelijke inhoud
van het Ode Bedrijf : Josephs „verkopinge", waardoor Arabie
schijnbaar zegeviert over Israel (Arabie en Israel, naar het Bijbelverhaal, beide uit Abraham gesproten stam.men).
In het Ode Bedrijf, to midden van alle nuchtere zakelijkheid, ontroert ons even Josephs klacht als een zucht om erbarming, in naam
van Ismael die eens, versmachtend van dorst, uit de nood werd
gered „en nu zo breed den adem, haalt".
Zijn de zaken gedaan, is de koop gesloten, dan spreken de Engelen
in een drieledige Phoenix-verbeelding het „eppure" uit, de geloofsverzekerdheid van een „en toch".
Zang Arabie stoft op zijn macht en heerlijkheid, verheft zich
zo hoog als de Arabische boogschutter met zijn zeker pijlschot
Den arend in de veren raakt,
Op 't allerveiligst van zijn vlucht,
In uw met geur doortrokke locht,
Waardoor uw fiere Phenix zweeft,
Om wien gij in festoenen weeft:
Mijn Vogel zag nooit wederga.
Gij roemt : God schonk u dees gena,
Omdat uw yolk zijn oorsprong nam
Uit dien befaamden Abraham,
Die Oostwaart stuurde naar de zon
Zijn zonen, dien hij teelde en won
Bij Agar en bij Kethura,
Wier bloed nog groeit in Isacs scha,
En lachende in 's Hebreeuws verdriet
Heeft gading in al 't geen het ziet.
Zwijg Ismael, zwijg Madian,
Van roem die luttel baten kan.
Zwijg Arabier, dit 's 't oude lied.
Den rechten Phenix kent gij niet
Hij is het niet die nesten bouwt
In uw gezegend myrtewoud

Is in de Zang de Phenix als een beeld van Arabie's fier zelfbewustzijn, Arabie's volkstrots, in de Tegenzang is de Phenix als een
zinnebeeld van Israels volksziel, Israels hoge waarde als yolk, en
die edele waarde is zijn vroomheid. Israels godsdienst zal — naar
rechtzinnige Bijbelverklaring — ondergaan, het Kristendom eruit
verrijzen.
Zo roemen nu de Engelen Israels Phenix.
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Ik 1 haal mijn vogels roem in top.
Hij voert op zijn gekruifden kop
(Om wien een glans zijn stralen spreidt)
Een heldre star; de majesteit
Ziet hem ten klaren ogen uit.
De goude halsband hangt en sluit
Om zijnen geschakeerden hals ;
Een rechte zonnespiegel, als
De zon zich blind ziet in dien gloed.
Natuur heeft met haar eigen bloed
Zijn wieken kostelijk beklad,
Trots purper, trots scharlaken, dat
Den Koning of Aartspriester kleedt.
De blauwe staart, zo lang, zo breed,
Hangt geborduurd, met roos bij roos,
Robijnen schitteren op turkoois.
Aldus, gevoed van hemels vier,
En zon en dauw, bereikt mijn dier
Zo menige eeuw van honderd jaar,
Totdat het smelt op 't zonaltaar,
En uit zijn as een jonge zwelt,
Die 't vaderlijke lijk bestelt
Ten grave met een statie van
Meer vooglen 2 als ik schildren kan.
Waar vindt men vogel in een Rijk,
Die mijnen Vogel zij gelijk?

In de Toezang heet Joseph Israels Phenix, Joseph, de reine van
gemoed, met zijn rotsvast geloof, zijn diepe vroomheid, zijn grote
wijsheid.
0 blinde Arabers, waart gij wijs,
Gij hebt, voor een geringen prijs
Den Phenix, 't puik van uw geslacht,
Terstond gekregen in uw macht ;
Den rechten Phenix, die gewis
Veel schoner dan uw vogel is:
Een Phenix, dien de Haat en Nijd
Met sporen stoot, verpikt en bijt.
Gij voert dien onbekenden schat
Naar Memphis en naar Zonnestad,
Door ene wolk van zand en stof . . . .
1 Doorgaans legt men uit, dat Arable hier spreekt. Daarmede kan ik het
niet eens zijn.
2 'Lie in het artikel van Dr. Italie de vertaling van Tacitus, Ann. VI. 28
(Hooft vertaalt : met een groot gezelschap van andere vogelen). Hoe komt
Tacitus aan dit vogelgeleide?
In zijn „Hierusalem Verlost", Canto XVII. 35, naar Tasso, vertaalt Vondel
van de Phoenix (aan het slot) : en aen syne syden is een wonderlyck Leger van

gewieckte vliegers.
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Wat een prachtige plastiek van woord, van klank als in mineur :
wij zien de karavaan voorttrekken met „dien held'ren jongen"
(zoals Vondel hem noemt), door Haat en Nijd's verblinding tijdelijk verduisterd, maar in Hoger bescherming op weg naar zijn verheerlijking in Zonnestad, Heliopolis. (Hoe dicht blijft Vondel nog
bij de letter der mythe).
Daar zal men in dat prachtig hof
Wiens naaldepunt Gods hof beschiet,
Zien, hoe de Nijl, de grote vliet,
(Die leven uit zijn pennen zuigt)
De kroon met zeven takken buigt
Voor zijne Godheid, voor zijn hoof d,
't Welk aller wijzen glans verdooft.

Tot zover Vondels rijke Phoenix-verbeelding.
En nu Rembrandt, eveneens
Een Phenix, dien de Haat en Nijd
Met sporen stoot, verpikt en bijt.

Van 1658 dagtekent Rembrandts Phoenix-ets 1 . Schmidt Degener ziet in „deze strenge ets die aandoet als een dag des oordeels",
een „psychomachie: een strijd tussen wanhoop en kunstenaarstrots,
twijfel bestreden en overwonnen door het besef van zijn kunstenaarschap".
„De rampen van het jaar 1658 dreven Rembrandt tot dit nitdagend gebaar . . . . toen een maatschappelijk vonnis hem verbande
naar de Rozengracht . . . . toen hij zijn huis geplunderd, zijn vriendschappen vervluchtigd, zijn reputatie vervlogen zag" . . . . „Deze
Phoenix-herrijzenis geeft hem lucht. bangs het ontwerp been
konden de aandriften der ziel uitwoeden en adem scheppen." En
de schrijver spreekt van „een loutering, de Katharsis der Ouden.
Opnieuw vervulde de Phoenix haar gewijde roeping, en ook door
Rembrandts donkerste dagen straalde haar belofte, die troostend
been reikt over het tijdelijke."
Naar aanleiding van deze studie volgde Jac. Zwarts met een
Het spreekt vanzelf, dat ik mij niet zal vermeten zelfstandig in dezen
to oordelen. Wat ik in enkele door anderen geschreven woorden wilde mededelen, berust op wat mij indertijd getroffen heeft in 2 studies over deze ets
in Oud-Holland : Jrg. 1925, blz. 191 vgg. van Dr. Schmidt Degener over
„Rembrandt's vogel Phoenix"; Jrg. 1926, blz. 61 vgg. van Jac. Zwarts:
„Rembrandt's Phoenix en het oude wapen der Portugeesche Joodsche Gemeente van Amsterdam".
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zeer belangrijke aanvulling over het mogelijk ontstaan en over de
betekenis der raadselachtige Phoenix-ets. Hij wijst nl. op het
sinds 1639 aangenomen wapen der samengesmolten „SpaanschPortugeesch Joodsche Gemeente" to Amsterdam : de Phoenix,
beeld van de geloofstrouw der tot zwerven gedwongen Marranen,
en zinnebeeld van de „gewelddadige vernietiging eener oude cultuur, welker geest zich uit de vlammen weder schoon en gelouterd
opheft." 1 Nu neemt Zwarts aan (en hetzelfde zouden we, dunkt
me, wel kunnen veronderstellen voor Vondel), dat Rembrandt
de diepe zin van dit Joodse Phoenix-teken heeft leren kennen bij
zijn Joodse vrienden, de Opperrabijnen Menasse Ben Israel, en
Morteyra, „Rembrandt's vraagbaak in Bijbelsche voorstellingen".
In het rampjaar van Rembrandts innerlijke beroering, en hartstochtelijke strijd, kan aldus, zegt Zwarts, de gedachte aan het
Phoenixbeeld in hem zijn opgekomen. Maar, versterkt door wat
hij bij zijn vrienden in de Anthoniebreestraat kan gehoord hebben
van de gruwelijke Auto-da Fe's van 1655 en 1658 in Spanje en
Portugal, die under de Joden in Amsterdam grote verslagenheid
wekten.
En nu kan er door Zwarts' beschrijving, dunkt mij, licht komen
in de onbegrepen, volgens Jan Veth 2 „raadselachtige, maar prachtrijke Phenix, in bijna rechtlijnige striemen, wijdwiekend uitgebouwd".
„Eenzaam en verlaten zit de meester voor zijn koperen plaat. 3
„Hoogop rijst de brandstapel met de grijnzende doodskoppen ter„zijde en het koninklijke wapen siert het aambeeldvormige boven„stuk. Links de Portugeesche gebouwen, waaruit de toeschouwers,
„rechts de kruinen der boomen van het plein. Ziet ge de Portu„geesche typen rondom? Het Jodendom wordt verbrand ! Reeds
„laait de vuurhitte der vlammen omhoog, die de beul, uitsluitend
„met een lendenenbekleeding van dierenhuid, heeft aangestoken.
„Hoog laaien de vlammen op. Doch zie ! Naar het oude sprookje
„wordt de Phenix van den Joodschen geest verbrand tot asch, doch
1 Dr. Jan Veth, zegt Zwarts, heeft gewezen op invloed van een Italiaanse
schildering, in een der Stanzen van het Vaticaan : „op een hoog piedestal
heeft een heidensch beeld gestaan, dat in stukken op den vloer is gesmeten”
een door R. blijkbaar gekende voorstelling van de ondergang der antieke
cultuur, en de verrijzenis der Katholieke kerk.
2 Rembrandt's Leven en Kunst (1906) blz. Io8.
3 Aldus Zwarts' beschrijving, t. p. blz. 70.
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„roodgloeiend ligt het ei in het vuur. Met een geweldige knal
„springt het open en sprookjesachtig, elegant met uitgespreide
„vleugelen, parmantig stralend in een Nimbus van licht, verheft
„zich de wondervogel in de bundels stralen, voor de oogen der
„ontzette toeschouwers. Engelen, hem dragend op een festoen
„van palmtwijgen boven de vlammen uit, blazend op de bazuinen,
„doen het geweld en de ontzetting nog verhoogen. Verwondert het
„nu, dat de beul verbijsterd achterover valt en zijn lendenenbe„kleeding hem ontvalt, 1 verwonderen nu de ontzette gezichten
„van de vermakelijkheidstoeschouwers van straks?”
Op deze wijze verklaard zou Rembrandts Phoenix-ets dus een
tweeledige verborgen zin kunnen hebben.
Verdelging-verrijzenis in Vondels woord, in Rembrandts tekening ;
en spreken deze Phoenix-verbeeldingen ook niet tot onze tijd?
Zien ook wij niet weer de aloude bittere strijd tussen Israel en
Arabie, waarin Israel, helaas, het onderspit schijnt te moeten
delven? Zien ook wij niet „het Jodendom verbrand"? En gehoond,
vertrapt en verdelgd adel van geest en karakter, waarheid, recht,
genade en lief de? En de kortzichtige mens die in zijn verblinding
zo wijs meent te zijn ? Alsof niet leeft '11 6.7c6p8c.xoc 1\161J,Ear,q, en gerech*v.«, vo.)14 ;
tigheid, A:xi die ten slotte alles beheerst 7C5CV
alsof het „Hemelse Gerecht" niet meer zou waken over de „zachte
krachten" op aarde, als had de Hemel niet „het kleen verkoren !"
Vondels en Rembrandts Phoenix moge ook voor ons „haar gewij de
roeping" vervullen, moge ook ons troosten.
Alkmaar.

J. ALEIDA NI JLAND.

Een geodetisch probleem bij Heroon van
Alexandria
In het 35e Hoofdstuk van zijn Dioptra 2 stelt Heroon het vraagstuk, den afstand van twee plaatsen op aarde te bepalen voor het
geval, dat een reeds vroeger behandelde methode, die op het gebruik
van het instrument dioptra (een soort theodoliet) berustte, niet
1 Volgens Schmidt Degener : „de Nijd die stuiptrekkend ligt neergeveld .. .
„dans l'attitude la moins solennelle" op de Italiaanse schildering : het heidens beeld in stukken op de vloer gesmeten.
2 Heronis Opera, III, Leipzig 1903, p. 302-307.
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kan worden toegepast, terwijl ook rechtstreeksche meting met den
hodometer uitgesloten is. Als voorbeeld wordt gevraagd naar den
afstand tusschen Alexandria en Rome, gemeten langs een grooten
cirkel van het aardoppervlak, die door beide plaatsen gaat.
De oplossing, die Heroon van dit vraagstuk geeft, stelde in 1903
den uitgever en vertaler van de Dioptra, H. Schone, nog voor onoplosbare problemen ; de tekst was blijkbaar corrupt en het was niet
mogelijk, om op grond van de gegeven aanwijzingen de in de handschriften ontbrekende figuur, waarover geredeneerd werd, te teekenen. Ook I. Hammer Jensen wanhoopte in 1913 aan de mogelijkheid, de details van de methode te reconstrueeren.
Sindsdien is deze kwestie echter tot volkomen klaarheid gebracht :
in 1923 door A. Rome 1 (Leuven) en in 1938, onafhankelijk van hem,
door 0. Neugebauer 2 (Kopenhagen). We hebben daardoor een
zeer belangwekkend inzicht gekregen in de vaardigheid, waarmee
de Grieksche geodeten hun kennis van astronomie en bolmeetkunde aan de eischen van hun vak dienstbaar wisten te maken.
In het volgende zal een poging worden gedaan om, met vermijding
van de mathematische details, de toegepaste methode in beginsel
te verduidelijken.
Eratosthenes van Kurene had in de derde eeuw voor Chr. een
meting van den omtrek van den aardmeridiaan uitgevoerd, die in
den (niet nauwkeurig bekenden) tijd, waarin Heroon zijn werk
schreef, nog steeds als de nauwkeurigste gold. Daardoor was bekend, dat een graad van een grooten cirkel op het aardoppervlak
gelijk stond met een afstand van 700 stadia. De afstand van Rome
tot Alexandria zou dus te berekenen zijn, zoodra men slechts den
spherischen afstand van beide plaatsen (d. i. het aantal graden
van den grootcirkelboog, waarvan zij de eindpunten zijn) kende.
Deze spherische afstand is blijkbaar gelijk aan den spherischen
afstand tusschen de punten, waarin de verticalen van beide plaatsen den hemelbol snijden. Men moet dus op een model van den

1 A. Rome, Le probleme de la distance entre deux villes dans la Dioptra de
Heron. Annales de la Societe scientifique de Bruxelles. 1'. XLII (1922—'23) ;
2e partie; p. 234-258.
2 0. Neugebauer,
Ueber eine illethode zur Distanzbestimmung AlexandriaRom bei Heron. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. XXVI, 2. Kobenhavn 1938.
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hemelbol voor beide plaatsen het zenith of, wat op hetzelfde neerkomt, het nadir, aanwijzen.
Heroon werkt nu met een hollen halven bol, die te Alexandria
zoo wordt opgesteld, dat de vlakke cirkelvormige rand in een horizontaal vlak ligt. De zon werpt van een scherpe punt, in het centrum van den bol geplaatst, schaduw op den binnenwand. Door
voor verschillende data van het jaar den loop van die schaduw
aan te geven, verkrijgt men afbeeldingen van de nachtbogen, die
de zon op diezelfde data doorloopt. Op dezen bol ligt het nadir
van Alexandria in het laagste punt ; het gaat er nu om, er ook het
nadir van Rome op aan te wijzen.
Daartoe worden te Rome en te Alexandria gelijktijdige waarnemingen gedaan van een voor beide plaatsen zichtbaar objectief
hemelverschijnsel, i. c. het intreden van een maansverduistering.
Heroon onderstelt, dat dit te Alexandria wordt gezien op het vijfde
en te Rome op het derde uur van den tienden nacht voor de lenteaequinox.
Men teekent nu op den bol den nachtboog van de zon voor den
bedoelden datum en geeft daarop de plaats aan, waar de zon op
het vijfde nachtuur te Alexandria stond. Met behulp van een z.g.
analemma (een constructiemiddel, waarover we hieronder nader
zullen spreken), construeert men nu verder den boog, dien de zon
te Rome tusschen het tijdstip van haar ondergang en het derde
nachtuur heeft doorloopen. Daar zij in werkelijkheid op het derde
nachtuur van Rome dezelfde plaats innam als op het vijfde te
Alexandria, kan men, door de twee geconstrueerde zonnestanden
te laten samenvallen en den gevonden boog uit te zetten, op den bol
een punt van den horizon van Rome vinden. Tevens kan men, weer
met behulp van het analemma, den meridiaan van Rome op den
bol overbrengen. Daar horizon en meridiaan loodrecht op elkaar
staan, is nu de horizon van Rome en daarmede het nadir bepaald,
zoodat het probleem is opgelost.
We moeten nu nog met een enkel woord het analemma en zijn
toepassingen beschrijven. Dit is een teekening van de doorsnede
van den hemelbol met den meridiaan, waarin men met behulp van
1 Men houde in het oog, dat dit niet hetzelfde is als om 5 uur en om 3 uur
's nachts. De Grieken verdeelden immers zoowel den dag als den nacht in
twaalf voor elk van beide onderling gelijke deelen, zoodat de lengte van een
dag- of een nachtuur afhankelijk was van het jaargetijde.
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methoden, die van denzelfden aard zijn als de tegenwoordig in de
beschrij vende meetkunde (speciaal de orthogonale parallelproj ectie)
toegepaste, voor iederen willekeurigen datum uit de lengte van de
zon de grootte van dag- en nachtboog kan construeeren. Voor de
vervaardiging van zulk een analemma moet men de geographische
breedte van de plaats van waarneming kennen ; deze wordt bepaald
door meting van de middagschaduwlengte van een gnomon op den
dag van de aequinox.
De lectuur van de boven kort geschetste oplossing van het afstandsprobleem van twee plaatsen doet de vraag rijzen, of Heroon
bij zijn uiteenzetting een werkelijk uitgevoerde meting op het oog
heeft.
Dit wordt door beide uitleggers, Rome en Neugebauer, onwaarschijnlijk geacht, omdat het tijdsverschil tusschen Rome en Alexandria niet, zooals in de oplossing wordt aangenomen, twee uur 1 bedraagt, maar slechts ongeveer i uur en tien minuten. Terwijl echter
Rome meent, dat de geheele berekening met fictieve waarden wordt
uitgevoerd, acht Neugebauer het aannemelijk, dat Heroon wel aan
een te Alexandria werkelijk waargenomen verduistering denkt en
dat hij dus alleen het tijdsverschil met een gefingeerde waarneming
te Rome willekeurig aanneemt. Een argument hiervoor is, dat de
vreemde keuze van een waarneming tien dagen voor de lenteaequinox (een voor de duidelijkheid van de constructie zeer ongunstige datum, daar immers de gebruikte nachtboog van de zon
nu bij na samenvalt met den aequator) verklaard zou zijn, wanneer
ze geen vrije keuze was, maar een door de ervaring gedicteerd feit.
Mocht Neugebauer in deze onderstelling gelijk hebben, dan zou
daaruit, naar hij betoogt, een bijdrage kunnen worden afgeleid tot
de beslissing van de nog steeds open vraag naar den tijd van Heroon's leven. Zooals men weet, wordt deze tegenwoordig gewoonlijk
op ca. 200 na Chr., in ieder geval na Ptolemaios gesteld. Tegen deze
dateering pleit nu echter de inhoud van Caput 35 van de Dioptra
reeds hierom, omdat het onbegrijpelijk zou zijn, dat Heroon, na
Ptolemaios levende, de ligging van Rome en Alexandria niet door
1 Het is natuurlijk waar, dat tusschen het derde nachtuur te Rome en het
vijfde te Alexandria geen twee uur zonnetijd in den modernen zin van het
woord liggen. Op den tienden dag voor de lente-aequinox kon het ware bedrag echter niet veel hiervan verschillen.
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geographische lengte en breedte zou hebben aangegeven en dat
hij voor het tijdsverschil niet de meer nauwkeurige waarden zou
hebben gebruikt, die Ptolemaios kent. Bij aanvaarding van de
onderstelling, dat hij een werkelijk waargenomen eclips op het oog
heeft gehad, komt daar dan als argument nog bij, dat van alle
maansverduisteringen tusschen 200 voor en 30o na Chr. alleen die
van 13 Maart 62 A. D. met de voor Alexandria meegedeelde gegevens
klopt. Dit zou aanleiding geven, om Heroon in de tweede helft van
de eerste eeuw na Chr. te plaatsen.
Oisterwijk.

E. J. DI JKSTERHUIS.

Een klassieke reminiscentie bij Vondel
In het gedichtje op Plato en Aristoteles, W. B.-uitgave, Dl. IV,
blz. 598, zwaait Vondel lof toe aan zekeren niet met name genoemden beeldhouwer die de koppen van beide philosophen op zo expressieve wijze in marmer heeft gehouwen, dat „hun wijsheit schijnt
in steen gevat". Deze lof tufting leest men in het slotvers ; voor het
overige geeft Vondel een kentekening van de afgebeelde philosophen zelf. Voor een hieronder te beantwoorden vraag betreffende
vs. 7 kunnen wij volstaan met het citeren van vs. 3 of aan:
Het eene hooft wil Plato zijn;
Zo goddelick, dat zelf Iupijn,
5 Gestegen uit de goude zaal,
Zijn wijsheit zelf, in Platoos taal,
Zou leeren d'eerste schoolmeestres.
Bij de laatst geciteerde woorden tekent De Vooys in zijn cornmentaar aan : „Wie Vondel hiermede bedoelt, is mij niet duidelik".—
De woorden d'eerste schoolmeestres doelen echter niet op een persoon,
maar vormen een bijstelling bij Platoos taal, die hiermee gequalificeerd wordt als de beste en schoonste, waarvan een wijsgerig Schoolhoold zich bij zijn onderwijs kan bedienen. De voor ons gevoel vereiste komma kan weggevallen zijn ; gezien echter Vondels zeer persoonlijke wijze van interpungeren (vergelijk bijv. vs. 6) is het niet
strikt noodzakelijk dit aan te nemen.
Mogelijk, dat het gedichtje behoort tot die zonder vermelding van
hun qualiteit als zodanig gepubliceerde vertalingen uit het Latijn,
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waarvan schrijver dezes in zijn toelichting bij Vondel's vertaalde
Op- en bijschriften uit Topographia Galliae heeft gesproken 1 en
waarvan het aldaar in zijn Latijns origineel afgedrukt grafschrift
voor Bruno van Keulen een voorbeeld is. Zo niet, dan hebben wij
hier in elk geval te doen met een typisch Latijns-gekleurde uitdrukkingswijze.
Ten grondslag ligt wat de zaak betreft een behalve door Dionysius
van Halicarnassus (De Demosth. 23) ook door Cicero in zijn Brutus
(30, 121) vermelde uitspraak van philosophische, ongetwijfeld
Academische 2 , zijde. Met weglating van wat voor ons bier niet
ter take doet luidt de plaats bij Cicero als volgt : Tuum, Brute,
iudicium probo, qui eorum philosophorum (n.l. de Academici)
sectam secutus es, quorum in doctrina et praeceptis disserendi
ratio coniungitur cum suavitate dicendi et copia . . . . Quis enim
uberior in dicendo Platone ? Iovem sic aiunt philosophi, si Graece
loquatur, loqui. Ook bij Plutarchus in het Leven van Cicero (24)
wordt deze uitspraak vermeld, overigens ten onrechte gelijk uit
het hierboven geciteerde blijkt, als persoonlijk apophthegma van
Cicero : e)g TO .15 Ack, el X6yq xpija0oct 7c6cpuxev, o5T6) (nl. als Plato)
acocXeyoti,bou.

Amsterdam.

J. D. MEERWALDT.

Baptista Mantuanus, de Christen-Virgilius
Baptista Mantuanus, door Erasmus de Christen-Virgilius genoemd, treedt den laatsten tijd meer en meer op den voorgrond.
Hoogleeraren van buitenlandsche universiteiten beginnen zich
wederom voor zijn werken te interesseeren, zijn gedichten uit te
geven en op verschillende scholen neemt hij wederom de plaats in,
welke hem in hoedanigheid van Christen-dichter toekomt. Opmerkelijk is het tevens, dat de eerste uitgaven van Mantuanus' werken
met goud worden opgekocht.
Naar aanleiding van de steeds toenemende belangstelling voor
dien grooten humanistischen dichter heeft het voor de lezers van
„Hermeneus" zijn nut hier eenige bijzonderheden omtrent Baptista
Mantuanus te vermelden.
W. B. uitgave, Dl. X blz. 705.
Ben concurrente bewering van de Stoici luidde : sc nap& °sac ijv
8taXewrocil, oUx Civ
cSiXX1
Xpoircrcetoq (Diog. La. VII, i8o).
1

2
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Hij werd te Mantua op 17 April 1448 geboren. Na onder leiding
van zijn voortreffelijke leermeesters Gregorio Tifernate en Georgius
Merula aldaar zijn humaniora te hebben voltooid, vertrok hij naar
Padua, om aan de beroemde universiteit van deze stad zich in de
wijsgeerige studien te bekwamen. Op achttienjarigen leeftijd werd
hij lid van de Carmel-Orde te Mantua, waar hij na een leven van
groote verdiensten op velerlei gebied in het jaar 1516 stierf.
Groot was Mantuanus als wijsgeer, beroemd ook als redenaar
en dichter, doch zijn vermaardheid dankt hij vooral aan zijn
Latijnsche humanistische poezie. Zoodanige roem genoot hij als
dichter, dat reeds tijdens zijn leven voor hem te Mantua een standbeeld werd opgericht en wel naast dat van Virgilius.
Van de tallooze verzen die Mantuanus heeft geschreven, zijn er
55 duizend in druk verschenen. Zijn voornaamste werken zijn:
„Tropaeum Francisci Gonzagae", een heldendicht, waarin de strijd
wordt behandeld tusschen Galliers en Venetiers, welke eindigt met
de overwinning der Venetiers, over wie Franciscus Gonzaga als
aanvoerder was aangesteld ; Alphonsus, een gedicht in den trant van
Dante's Commedia ; „Parthenicae", gedichten over Christus,
Christen-helden en heldinnen ; „De Calamitatibus Temporum",
een lyrisch-didactisch gedicht over de rampen van zijn tijd ; „Sylvae", gelegenheidsgedichten; „Eclogae", herdersdichten. 1
Aan dit laatste werk dankt Mantuanus zijn groote vermaardheid.
Van al zijn werken hebben de herdersdichten, door hem op nog jeugdigen leeftijd, toen hij nog student was aan de universiteit te Padua,
vervaardigd, den meesten opgang gemaakt. Op keurige wijze schildert hij ons het landelijke leven en wat er alzoo in den boer omgaat.
De vier eerste eclogae gaan over de lief de en de vrouw, terwijl in
de andere de verschillende standen voor een groot gedeelte door den
boer worden gehekeld.
Deze herdersdichten, in 1498 voor 't eerst in druk verschenen,
waren aanstonds zeer populair niet alleen in Italie, maar ook in
Frankrijk, Engeland, Duitschland, Nederland etc. In de introd.
van Prof. Mustard, hoogleeraar aan de Johns Hopkins Universiteit
te Baltimore, die in 1911 deze herdersdichten opnieuw uitgaf,
lezen wij, dat zij van 1500 tot 1536 twee en twintig maal zijn herdrukt, o. a. in Deventer in 1504, 1505 en 1510. Jacobus Badius
1 Zie mijn bloemlezing „B. Baptistae Mantuani ex operibus Anthologia".
Uitg. Gebrs. van Aelst Maastricht.
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Ascensius maakte er een commentaar op en gedurende 200 jaar
werden zij op verschillende scholen met de leerlingen behandeld,
o. a. St. Paul's school te Londen, the Free Grammar School of
St. Bees in Cumberland, the King's School te Durham, the Free
School of St. Helens, The Charles Hoole's New Discovery of
the Old Art of Teaching School, op de Latijnsche scholen van
Wittenberg, Braunsweig, Nordlingen, Memmingen en Emmerich.
Een leerling te Schlettstadt schreef in 15438 aan zijn vader : Om
negen uur lezen wij eenige gedichten van Horatius, Ovidius etc.,
na tien uur lezen wij de herdersdichten van Mantuanus. (1VIonumenta Germaniae Paedagogica, I, 48, 544 ; VII, 446. Vgl. Introd.
Eglogues Mustard).
Niet alleen de „Herdersdichten", doch ook de andere werken van
Mantuanus hebben destijds veel opgang gemaakt. Er bestaan vier
volledige uitgaven van al zijn werken te samen en 88 uitgaven van
zijn afzonderlijke werken, waarvan de meeste nog tijdens zijn leven
zijn uitgekomen. (Zie inleiding „Tres Libri De Calamitatibus
Temporum", Rome, 1916).
In Holland zijn volgens Graesse in druk verschenen : „Parthenice
Mariana", 1492, 1497, 1498 te Deventer ; „Parthenice Secunda",
1497 te Deventer en te Zwolle, terwijl bij Lud. Fuscarium te Deventer ditzelfde werk is uitgegeven in 1491 en 1498 ; „De Calamitatibus Temporum" 1495 te Deventer ; „De Patientia" 1498 te
Deventer ; „Parthenice" 1518 te Deventer. Verder maakt Graesse
nog melding van andere werken van Mantuanus te Deventer uitgegeven in 1497 en in 1500. Al deze uitgaven bestonden dus reeds
tijdens het leven van den dichter en waren ook voor het grootste
gedeelte in Fransch, Duitsch en Engelsch overgezet.
Niet alleen uit het succes dat Mantuanus heeft gehad, maar ook
uit het getuigenis zijner tijdgenooten blijkt het genoegzaam, dat
hij een van de grootste Latijnsch-humanistische dichters geweest is.
Dit laatste vinden wij uitvoerig bewezen in de inleiding van
W. Mustard „The Eclogues of B. M.", blz. 3o etc. Slechts twee getuigenissen wil ik hier even vermelden, n.l. dat van Jacob Wimpfeling
en dat van Erasmus.
Uit een correspondentie tusschen Wolf en Jacob Wimpfeling,
welke wij kunnen terugvinden in de Tiibingen-editie van de herdersdichten van Mantuanus 1515, blijkt, dat Wimpfeling de herders-
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dichten van Mantuanus stelt boven die van Virgilius en wel „propter
Latinitatis copiam, propter stili planam dulcedinem, propter utiliora argumenta, propter pudicitiam et honestatem". Diatr. de proba
puerorum institut. VI (quoted by G. Knod, Aus der Bibliothek
des Beatus Rhenanus, Schlettstadt, 1889, p. o).
Dit oordeel van Wimpfeling stemt tamelijk overeen met dat van
Erasmus, die in een brief aan Henri van Bergen (Omnia opera,
Leiden 1703) , aldus schrijft : „et nisi me fallit augurium, erit, erit
aliquando Baptista suo concive gloria celebritateque non ita multo
inferior, simul invidiam anni detraxerint" en in een brief, gericht
aan Jacob Wimpfeling (Basileae postridie Purificationis. Anno
XVII) zich aldus uitdrukt : „malim hemistichium Mantuani quam
tres Marullicas myriadas".
Dezen laatsten brief vinden wij niet terug in de „Opera omnia",
maar hij is afgedrukt in de Straatsburger editie van Mantuanus'
„De Sacris Diebus" 1520.
Na hetgeen wij thans over Mantuanus gezegd hebben, zal het
voor den lezer duidelijk zijn, dat het door dezen dichter behaalde
succes en de buitengewone waardeering, welke hem uit wetenschappelijke kringen ten deel viel, op een innerlijken grond moet
steunen. Degene die in staat is om Mantuanus' verzen te lezen en
zoo noodig grondig te bestudeeren, zal na ernstige kennismaking
moeten toegeven, dat Baptista Mantuanus een dichter is bij de
gratie Gods. Een die niet schrijft om den broode, zooals Horatius
eens van zich zelf getuigde, maar die datgene wat hij zag, hetzij in
werkelijkheid, hetzij in zijn verbeelding, waar en zuiver aanvoelde en
in staat was om door middel van Latijnsche verzen dat wat hij aanvoelde in klank en beeld weer te geven. Hij speelt met het Latijn,
beweegt zich in dit idioom zoo gemakkelijk als ware het zijn moedertaal, maar zoo, dat hij de woorden, uitdrukkingen en beelden aanpast
aan zijn eigen levende, fijnvoelende dichterziel. Hij schept, zooals
V. Zabuchin eens in hoedanigheid van professor aan de Koninklijke universiteit van Rome het uitdrukte, woorden, beelden en uitdrukkingen zonder eenige scrupuliteit, maar met rijkdom van
gedachten en met een fijn indringen in de melodie van een goed
Latijnsch vers.
Wie proeft den kunstenaar niet waar hij in de VIIde Ecloga Maria
laat spreken tot den knaap, die zich op het verkeerde pad beyond :

56

Care puer, quo tendis iter? Vestigia verte !
Omnia tuta putas et quod placet, utile credis
more juventutis stolidae. Collectus in orbem
saepe latet molli coluber sub graminis umbra;
est facile incautos offendere. Parvulus infans
innocuos rutilum digitos extendit in ignem
nee nisi j am laesus vires intellegit ignis.
of waar de vader treurt over het kind dat hij verloren heeft:
Talis erat nobis, qualis rosa prima rosetis,
et qualis riguo lilia prima solo.
Laeta verecundos decorabat gratia vultus
et gravis ornabat dulcia verba lepor.
Ille meo tristes tollebat pectore curas;
gaudia patris erat, gaudia matris erat.
Hunc igitur rapiens lex ferrea mortis avarae
sub gelidam tristi funere mersit humum.
Luget maesta domus, vidui sine prole parentes
in gemitu noctes ducimus atque dies.
en verder :
Sicut ubi implumes invasit vipera nidos,
ingemit et querulo carmine plangit avis,
solvitur in lacrimas gemitusque miserrima conjux
et requiem numquam debile pectus habet.
Cum gemit ilia, mihi lacrimas ciet, ignea rorant
lumina, singultu guttura rauca sonant.
Est mihi pro nato simul et pro conjuge maeror,
et duplex agitat saucia corda dolor.
Paenitet ingratae producere tempora vitae
et toties mortis vulnera acerba pati.
Emorimur toties, obeunt quot pignora nobis,
et toties ferrum corda paterna secat.
Gaarne geven wij toe, dat, zoo hij vooral zijn grootere gedichten
met wat meer zorg gepolijst, gevijld en opgewreven had tot een
juweeltje van glanzende gladheid, hij misschien gemakkelijker to
verstaan was geweest, maar in dit geval zou ongetwijfeld het
karakteristieke in zijn kunst verloren zijn gegaan. Ook vergeven
wij hem gaarne zekere neologismen, zekere elliptische constructie's,
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waardoor hij in staat werd gesteld het familiaar spreken van het
yolk na te bootsen. Prof. Zabuchin zegt, dat hij geheel accoord
gaat met de beroemde passage uit Mantuanus' Apologie, waarin
deze, mogelijk op gezag van Horatius met klem beweert, dat de
taal zich wijzigt alnaargelang de levensomstandigheden van de
maatschappij en dat nieuwe begrippen ook noodzakelijk een hervorming der woorden. eischen. Wie de derde levensperiode van de
Latijnsche taal wilde redden, moest aldus spreken. Het was juist
dat onverdraagzame purisme, dat de humanistische Latiniteit
doodde en het verdreef van de schoolbanken, terwijl het tevens
op die wijze den wetenschappelijken een kostbaar instrument ontnam van internationale samenwerking op het gebied van kennis
en wetenschap.
Men heeft Mantuanus wel eens metrische en stilistische eigenaardigheden verweten. Hij zelf diende zijn critici van antwoord en
wees hun de verzen aan, waaruit het duidelijk zou worden, dat ook
de klassieken zich duizenden metrische vrijheden hadden veroorloofd.
Voldoende meen ik te hebben aangetoond uit de uiterlijke en
innerlijke gronden, dat Mantuanus in zijn tijd als een der grootste
humanistische dichters beschouwd werd. Een getuigenis welke wij
ook kunnen vinden in de inleiding van „Baptistae Mantuani contra
poetas impudice loquentes divinum carmen elegantissimum" door
prof. Wetzl, hoogleeraar aan de universiteit te Weenen, 1934.
En heeft Mantuanus nog beteekenis voor onzen tijd? Dat deze
dichter herleeft op een tijdstip, nu overal een heropbloei van de
letteren valt te bespeuren en men het wezen van de kunst niet
zoozeer in het uiterlijke als wel in het innerlijke stelt, zegt veel.
Zou zich nog eens herhalen en ook in vervulling gaan wat eens
IVIurmellius, leeraar te Alkmaar (gestorven Deventer 1517) over
Mantuanus zong:
Gloria Carmeli, veteres Baptista poetas
gymnasiis pellens, pulpita celsa tenet.
Dum pia virginibus solventur vota sacratis,
dum populi flentes tristia fata gement,
crescet honor vatis majorque videbitur annis,
rectius arbitrium posteritatis erit.
Zenderen.

A. LOKKERS.
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Giraudoux Electre 1
De woorden „j" 'ai epoussete le buste d'Electre", waarmede Giraudoux zijn
interview in de Figaro van I 1 Mei '37 aanvangt, wijzen op het zoeken naar
een nieuwe visie op de figuur van Electra. De stelling, die Giraudoux al afstoffend to voorschijn haalt is de volgende : „L'humanite, par une faculte
d'oubli et par la crainte des complications, resorbe les grands crimes. Mais
a chaque époque surgissent des etres purs qui ne veulent pas que ces grands
crimes soient resorbes et empechent cette resorption, quitte a user de moyens
qui provoquent d'autres crimes et de nouveaux desastres."
Volkomen rechtvaardigheid is geen rechtvaardigheid meer en zelfs de
doden in hun dodenrijk wensen haar niet. Electra's komst zou onvrede brengen in de gemeenschappelijke vergetelheid van hun wederkerige misdaden.
De schrijver wekt den indruk, dat hij de „justice integrale" veroordeelt, maar
ondanks deze veroordeling of misschien dank zij deze veroordeling, verkrijgt
het motief de angstwekkende bovenmenselijke kracht, die de handeling in
het klassieke drama voortstuwt. Electra wordt gedreven door een waarheid,
die zij niet kent, doch die in haar zelve leeft. Steeds verder speurt zij naar
de gruwelijke misdaad. Zij wordt werktuig der waarheid, daar zij het kwaad
niet absorberen kan. Indien Giraudoux dit motief als enkelen grondtoon had
behouden, zou zijn drama een merkwaardige moderne Electra zijn geworden
met de beklemming, die het antieke drama over ons doet komen, en de xaccpacq
die ons bevrijdt. Hij heeft echter Electra als incarnatie van den onverbiddelijken waarheidsdrang niet intact kunnen laten. Het bijmotief van de onbevredigde „femme a histoires", de strijd tussen Clytemnestra en Electra over
het al of niet opzettelijk doen vallen van den kleinen Orestes, doen afbreuk
aan de op zich zeif zeer belangwekkende vraag naar de mogelijkheid en onweerstaanbaarheid van de „justice integrale". Het Freudiaanse bijmotief
vertroebelt hier het hoofdmotief, geeft aan Electra iets tweeslachtigs. Zij is
ten dele instrument der wrekende gerechtigheid, ten dele het slachtoffer van
subjectieve gevoelens van wraak en afgunst. Deze beide niet harmonierende
motieven brengen een onzuiveren klank voort, dien men terugvindt in de zo
karakteristieke Giralduciaanse ironie. Men weet niet of in zijn ver doorgedreven paradoxen resignatie klinkt, teleurstelling of leedvermaak over de
onmacht der goden en de kleinheid der mensen.
„C'est avec la justice, la generosite, le devoir et non regoisme et la facilite,
que l'on mine l'etat, l'individu et les meilleures families." „La peine morale
se cicatrice autrement vite que l'ulcere". „Elle va tout 0 -ter avec son venin.
Avec son venin de verite le seul sans remede." „Il rabache, c'est un dieu".
„On ne s'en remet pas aux dieux du soin de la justice." In deze uitspraken,
die de scherpte en klaarheid hebben der 17e en 1 8e eeuwse 1VIaxim.es reikt
Giraudoux de hand aan La-Roche-foucauld en Voltaire.
De bijfiguren : Agathe, de President, de Bedelaar, zij allen dragen het
tweevoudige stempel van burlesque gezapigheid en diepen ernst. Orestes is
werktuig, afschaduwing van Electra's haat, in hem vindt de waarheid, die
uit haar ziel omhooggestegen is, de wrekende hand. Hij bestaat ter wille van
Electra, niet krachtens zich zelf.
De geestige anachronismen, de zuiverheid en schoonheid, waarmede de
schrijver bloemen en dieren dichter tot ons brengt, kunnen ons niet doen vergeten hetgeen Faust zegt over het „Ungeheure" :
1

Jean Giraudoux, Electre. Uitg. Grasset, Parijs.
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„Das Schaudern ist der Menschheit bestes Tell
„Wie auch die Welt ihm das Gefiihl verteuere
„Ergriffen fahlt er tief das Ungeheure".
Het brillante spel van woord en geest moge ons geboeid hebben, toch kunnen wij bij het ter zijde leggen van deze Electra een gevoel van bevreemding
en onvoldaanheid over het spelen met motieven, die het „Ungeheure" in zich
dragen, niet van ons afzetten. M. F.

Zelfbespiegelingen van Marcus Aurelius,
vertaald door Nico van Suchtelen
Zelfbespiegelingen van Keizer Marcus Aurelius
Antoninus. Uit het Grieks vertaald en ingeleid
door Dr. Nico van Suchtelen, 1938. N. V.
Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Even ongelooflijk als het klinkt, dat van „het vermaarde dagboek, dat
overal ter wereld in tal van uitgaven wordt gelezen", in ons land „slechts
een volledige vertaling bestaat, die het jaartal . . . . 1658 draagt", even heugelijk is het feit, dat het juist Nico van Suchtelen was die de leemte constateerde
en zich gedrongen voelde haar aan te vullen. De combinatie van eigenschappen, die onlangs bij de viering van de zestigste verjaardag van dezen kunstenaar van zovele zijden belicht is, maakte hem bij uitstek tot de aangewezen
persoon om deze overdenkingen van den wereldwijzen keizer zowel naar
gevoels- en gedachteninhoud als naar de vorm op adaequate wijze over te
brengen. In de weloverwogen wijze, waarop de hier en daar voor den modernen lezer te gedrongen tekst door de vertaling zelf wordt toegelicht en
in de conscientieuse aanduiding tevens van dergelijke toelichtingen herkent
men naast den kunstenaar bovendien den geschoolden deskundige. De van
rijp eigen inzicht getuigende, en ook uit wetenschappelijk oogpunt hechtgefundeerde inleiding is den lezers van Hermeneus uit een artikel in de voorvorige jaargang, zij het in iets korter vorm reeds bekend. Wij twijfelen niet,
of alleen reeds de herinnering aan genoemd artikel zal voor menigeen aanleiding zijn om zich het gehele boek thans aan te schaffen en zich daarmede
geestelijk te verrijken.
J . D. MEERWALDT.
Amsterdam.

Oplossing Puzzel
Moeielijk was de oplossing niet te vinden, maar zij heeft velen aan hun
Gymnasium jaren herinnerd, toen zij deze Ode van buiten moesten leeren.
En zij zullen hun Horatius nog eens ter hand genomen hebben om Donee
gratus eram tibi opnieuw nu wat wereldwijzer geworden en daarom dubbel
te genieten. En misschien ook een ander Carmen . . . . Dit was althans de
bedoeling.
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Goede oplossingen van:
Aalsmeer : Nelly Roeffen-van de Geyn; Almelo : N. M. H. van der Burg;
Amersfoort : G. Hermans, Dr. B. Keulen ; Amsterdam : Prof. Mr. H. R.
Hoetink, M. A. Howeler-de Bruyn, Mr. J. H. H. M. Mulder, P. J. Reimer,
Prof. Mr. V. H. Rutgers, Dr. N. Scheps; Apeldoorn: Dr. J. H. Leopold;
Domburg : Dr. H. van der Kamp ; Dordrecht : Ds. G. Verdoes Kleijn, C. B.
Sneller; 's-Gravenhage : Dr. J. W. Fuchs, Mr. Annie J. A. E. Hol, Mr. J.
Kingma, Dr. Y. Kooistra, C. L. J. Kooman, E. J. Koppeschaar, Mr. A. ten
Sande, Dr. M. A. Schepers, Mej. A. H. Schreuder, J. J. Thierry, Mr. J.
Nuhout van der Veen, Emilie van de Well ; Groningen : C. F. Leverman;
Heemstede : B. B. van der Hoorn, J. B. van der Linden Pr. ; Kaatsheuvel:
Ant. R. J. van Keeken ; Kampen : H. de Jong, Dr. W. Nawijn Ezn. ; Leeuwarden: Mr. E. Schotman, Mej. J. C. Schwaner ; Maassluis : Mr. P. A. Schwartz;
Maastricht : Dr. P. Janssens; Megen : P. fr. Archangelus Burgers 0. F. M.;
Naarden: C. P. H. Groenendaal; Nijmegen: Dr. J. M. G. M. Brinkhoff, J.
Holleboom ; Oostkapelle : Mr. Joh. Adriaanse ; Roosendaal : Fr. Vermeulen;
Schiedam : Dr. A. D. J. Makkink, Jeanne de Ridder ; Sittard : G. Janssen;
Tholen : Dr. C. Veltenaar ; Tilburg : A. M. J. van Spaendonck; Utrecht : Dr.
H. Th. van Wimersma Greidanus, Mr. A. D. van Regteren Altena; Zwolle:
Dr. A. H. Scholte ; Geneve : Dr. J. Woudstra.
De prijs is toegevallen aan Dr. J. H. Leopold, Apeldoorn.
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Het Nederlandsch Klassiek Verbond
Redactie: DR.

L. ALMA,

Dr. J.

C. BRUVN,

Prof. Dr. A. Sizoo

(Stukken voor de redactie bestemd te zenden aan Dr. Alma, Memlingstr. 13,
Amsterdam-Zuid).

Mededeeling van het Bestuur
I. De statuten van het Verbond zijn goedgekeurd bij Kon. Besluit van 27 Sept. 1938, N°. 80.
2. De contributie kan worden gestort :
a. op de Postgirorekening 1350o, ten name van 't Gemeentegirokantoor van Amsterdam, onder vermelding van Mr. H. A.
van Nierop, penningmeester van het N. K. V., letter N 1847,
als begunstigde.
b. op de Gemeentegirorekening van Amsterdam, Letter N 1847,
ten name van Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het
N. K. V.

Leeskringen
Uit Batavia ontvingen wij bericht, dat aldaar sinds 1935 bestaat een gezelschap van belangstellenden in de antieke beschaving,
die alien eenigermate onderlegd zijn in de oude talen, zonder echter
vakman te zijn. De leden zijn in de meest uiteenloopende beroepen
werkzaam. Examenambities koesteren zij allang niet meer, het is
pure liefde tot de stof die hen samenbracht en samenhoudt. Het
behoeft dus geen betoog, dat er op de bijeenkomsten een opgewekte
en hartelijke toon heerscht. Het gezelschap, in de wandeling de
Tacitusclub genoemd, komt eenmaal 's maands bijeen, bij toerbeurt bij de sodales. De leesstof, die zij tot nu toe verwerkten, bestaat uit groote stukken uit Tacitus, Annales en Historiae ; Erasmus,
Stultitiae Laus ; Lucretius ; Vergilius, Bucolica ; Seneca, Apocolocyntosis. leder lid praepareert voor elke vergadering een gedeelte
en zoo tracht ieder aan en van den ander wat te leeren.
Evenzoo ontvingen wij uit Rotterdam van twee zijden bericht
over aldaar bestaande leeskringen, waar o. a. Homerus, Vergilius
en Plato gelezen wordt.
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Dr, Henriette Boas, Aeneas' Arrival in Latium
Dr. Henriette Boas, Aeneas' Arrival in Latium.
(Observations on legends, history, religion,
topography and related subjects in Vergil,
Aeneid VII, I-1 35). Archaeologisch-historische bijdragen v. d. Allard Pierson-stichting,
VI. N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij.,
Amsterdam 1938.
Om met Catullus te spreken, Mej. Boas heeft ons bedacht met chartae
doctae et laboriosae. Ongeloofelijk zooveel stof als zij verwerkt heeft, waardoor haar dissertatie ten deele geworden is een soort fragmentarisch handboek voor Romeinsche folklore en godsdienstige gebruiken.
De geleerde schrijfster beoogt nl. een commentaar te geven op Vergilius
Aeneis VII I-135, maar, in tegenstelling met de meeste moderne commentatores, die zich hoofdzakelijk bezig hielden met philologische en literaire quaesties,
wenscht zij in de eerste plaats licht te werpen op den historischen achtergrond van het werk, historisch hier in den ruimsten zin des woords. En aangezien het door haar behandelde gedeelte van Vergilius wel bijzonder veel
aanleiding geeft tot historische illustratie, heeft zij haar commentaar op deze
135 verzen, ofschoon zij de bespreking van verscheidene meer of minder belangrijke problemen moest laten vervallen, zien uitdijen tot een lijvig deel
van 26o pagina's groot formaat.
De geest van 't Klassiek Verbond brengt mee, dat bij 't beoordeelen van
eenig wetenschappelijk werk allereerst, zoo niet uitsluitend, gevraagd wordt,
wat het heeft te bieden aan de breedere schare van belangstellenden in de
klassieke beschaving. Misplaatst zou hier zijn een tot vakkundigen gerichte
bespreking. De anders onmisbare meeningsverschillen en ontdekking van
drukfouten mogen dus achterwege blijven.
Nu begin ik met te verklaren, dat dit proefschrift zeer veel geeft, waarvan
ook in ruimeren kring gaarne kennis genomen zal worden, mits eigen speurzin of deskundige aanwijzing den weg tot de schatkamers doet vin.den. F,en
doorloopende lectuur is van den ontwikkelden leek niet te verwachten ; de
rijke documentatie, uitvoerige taalkundige afleidingen als die van Caieta,
en zooveel meer, dat uitsluitend tot den deskundige spreekt, zal hij eer een
obstakel op zijn weg vinden; uit den aard der zaak zal hij, naar de mate en
aard zijner belangstelling, sprongsgewijze verder gaan, maar hij zal zijn moeite
ruimschoots beloond zien door de verrijking en verheldering van kennis,
die Mej. Boas met haar echt knap werk hem weet bij te brengen.
dit verband verdienen de volgende punten afzonderlijke vermelding :
mythologische en historische gegevens over Aeneas bij oudere schrijvers dan
Vergilius en de verwerking van deze door den dichter ; parallellen tusschen
't complex Aeneas en 't complex Augustus (ook leerrijk voor onzen tijd, hoe
de voorgeschiedenis pasklaar wordt gemaakt voor de roeping en bestemniing
van een yolk en daartoe oude gebruiken en tradities weer in eere hersteld
worden) ; de Latinus-figuur, de Lavinia-figuur ; de vereering van boomen ; de
prodigia van de vlammen, van de bijen (waarbij aansluit een uiteenzetting
over dergelijke wonderen in moderner tijden.), van 't opeten der mensae
(waarbij een vernuftige verklaring) ; het Faunus-orakel, beteekenis van
droomen en incubatio. Wie, verblijvend in Rome's omgeving, zich rustig wil
verdiepen in 't verleden, zoeke in den index namen op als Albunea, Ostia,
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Tiber : Mej. Boas zal hem waardevolle gegevens verstrekken. Ook de besprekingen van details als de maatschappelijke beteekenis van de nutrix,
't gebruik van den naam Hesperia, en zooveel meer — men raadplege slechts
den index — zijn suggestief en onderhoudend.
Gezien de behoefte aan kennismaking met den antieken mensch en de
antieke cultuur, die Dr. N. G. M. van Doornik in zijn proefschrift („De moderne gymnasiast tegenover zijn klassieke vorming", Wolters 1938, pg. 229)
bij de leerlingen onzer gymnasia en lycea heeft geconstateerd, vraag ik mij
af of het niet mogelijk is bij bepaalde boeken en gedeelten van Vergilius een
cultuur-historische en folkloristische school-commentaar te schrijven. Gemakkelijk zal deze taak niet zijn. Aan zakelijkheid en beknoptheid zullen
levendigheid en aantrekkelijkheid gepaard moeten worden. Maar schoon is
de prijs, want de waardeering der leerlingen voor Vergilius zal ongetwijfeld
daarbij winnen en zij zullen er eerder toe komen zelfstandig hun Vergilius
te gaan lezen. A.

Jocosa et Curiosa
Wie bezig geweest is met de in het vorige nummer van Hermeneus door
Pater Hensen vermelde Latijnsche verzen — van welke een gevarieerd kan
worden op meer dan 3 1/2 millioen maal — zal het eens zijn met deze woorden :
„Mit dem Lateinischen kann man wie mit einer jungen Katze spielen". Ik
ontleen deze woorden aan de inleiding van een aardig boekje van Dr. Hans
Weis, getiteld „Jocosa, Lateinische Sprachspielereien (Munch.-Berl. 1938,
Verl. R. Oldenbourg 116 S., geb. R.M. 2.40, dus voor Nederl. R.M. 1.8o).
De liefhebber van raadsels, taalkundige rariteiten, anecdoten, woordspelingen, zotheden enz. kan aan dit boekje zijn hart ophalen. Het is verdeeld
in de volgende hoofdstukken : Reime und Scherzverse, Merkverse, Wortspiele und Buchstabenscherze, Anagramme, Palindrome, Ratsel und Scherzfragen, Zahlen und Satzzeichen, Lautmalereien, Inschriften, Seltsam.e Verse,
Historische Wortspiele, Geschichten, Komische 11 -bersetzungen und ratselhafte Inschriften. Aardige plaatjes, geteekend door Hanna Forster, vroolijken
het geheel nog op. Het liefst zou ik nu willen gaan citeeren. Maar dan doe ik
het boekje onrecht, want dan is de aardigheid er af. Wie houdt van het Latijn, vermaak schept in een geestigheid, een grapje, ook al is het soms wat
flauw, kan waardeeren, wie zich zelf een raadsel op wil geven of een minuut
of wat kan besteden aan de uitpuzzeling van een magisch kwadraat, die vindt
in dit boekje alles van zijn gading. Steek het in uw zak op reis en ge zijt van
Vlissingen vertrekkend te Groningen, voordat ge het weet.
Nog een opmerking. Onder de lectuur kwam bij ondergeteekende deze
gedachte op : in dit boekje zijn veel woordspelingen etc. Duitsch, er moeten
toch ook wel veel Nederlandsch-Latijnsche aardigheden bestaan. Wellicht
is ook daarvan een aardige verzameling te maken.
Nu nog iets over Curiosa. Vele lezers, maar naar ik vermoed nog lang niet
alle, kennen het „Worterbuch der Antike" van Hans Lamer. (Alfred Kroner
Verl. Leipzig, 784 S., geb. M. 5.80, dus voor Nederl. M. 4.35). Gaarne vestig
ik op dit merkwaardige boek de aandacht. Want het onderscheidt zich van
Mlle andere woordenboeken hierdoor, dat men het als een roman leest en zoo
op genoegelijke wijze allerlei wetenswaardigs leert. Het laat den stijlvollen
ernst, die aan lexica eigen is, geheel varen. De schrijver, aan de lezers van
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de vroegere „Wiener Blatter" welbekend, laat zichzelf geheel gaan, zoowel
in de zonderlinge lemmata, die hij kiest (b.v. „Auch schon", „Falsche oder
ungeschickte Verdeutschungen", „Fascistengrusz"), als ook in hetgeen hij
daarover vertelt. Het aardige is, dat hij allerlei meedeelt over dingen, waaraan ge nooit gedacht hebt, maar die uw interesse wekken, nu hij uw aandacht
er op vestigt (zie art. „das Ewige Lampchen", „Fremdworter", „Friihschoppen", „Geh weg", „Kochkunst", „Prof essoren -witze", „Rasieren",
„Schlafwagen", „Seife", „Zeitausnutzung" enz., enz.). Niet alleen de leek,
maar ook de vakman kan uit het werk van Lamer duizend en een dingen
leeren. Het maakt de oudheid weer springlevend, omdat het haar doorwerking tot in onzen tijd, in het bijzonder in de dingen van het dagelijksche
leven, zoo aardig teekent.
Daarom is het, niettegenstaande zijn plechtige titel, een aardig cadeautje
voor uw neef, die naar de 6e klas overging, of voor uw dochter, die slaagde
voor haar eindexamen, en vooral voor uzelf, die door dit to lezen reeds verraadt, dat ge voor de klassieke oudheid nog steeds gevoelens van warme genegenheid koestert. A. S.

H ERMENEVS
IIe

JAARGANG, AFL. 4 - 15 DECEMBER 1938

Metempsychosis; or, The Transmigration
of Souls
I remember, I remember,
The last time I was born,
I had four feet, I had a tail,
I had a crumpled horn ;
And what a placid life I led:
I never laughed or wept,
All day, head down, I munched the grass,
At night I simply slept.
I did not drink, I did not smoke
Too many cigarettes,
Nor gamble on the Stock Exchange,
I never ran up debts;
I never sat up much too late
Holding the worst of cards,
I did not try to understand
The works of modern bards.
My thoughts were white and innocent,
As was my language too ;
I never was provoked beyond
A mild melodious moo.
In fact I was impeccable,
And sorry I am now
To think I'm farther off from heaven
Than when I was a cow.

Punch,

22

April 1936.

I. C. S.
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Metempsychosis, sive Animorum Transitio
Ille ego qui fuerim memini meminique, prioris
Ad vitae spatium cum modo natus eram.
Bis duo crura mihi nec non erat hispida cauda,
Rugosum cornu gloria frontis erat.
Vita quam placida semper mollique fruebar,
Nec risus cupiens edere nec lacrimas!
Pronus graminibus pascebar lucis ab ortu:
Somno continuo lumina fessa dabam.
Non potator eram nec fumum ducere suetus
Herbae Virginiae semper et immodice,
Non ego fortunam nummis temptare solebam,
Nec conflare avidis aes alienum animis.
Nocte super media num quam ludens vigilabam,
Nostri dum numeri chartula nulla valet,
Non ego carmina, quae vates faciunt hodierni,
Umquam temptabam mente notare mea.
Sincerum innocuumque fuit quicquid meditabar,
Nec minus aptus erat sermo sonoque decens;
Numquam sustinui graviorem tollere vocem
Quam modulata satis lentaque murmura : boe.
Illos sane annos ulla sine labe peregi:
Nunc, heu ! conscia mens credere me subigit,
Longius a caelo me iam distare beato
Quam cum simpliciter bos speciosus eram!
P. H. D.

Ziekten en sterfgevallen in de brieven
van Plinius den 'on ere
Een onderdeel van de brieven van Plinius is gewijd aan de
beschrijving van verschillende ziekten van huisgenoten en vrienden.
Op enkele van die beschrijvingen is het de moeite waard de aandacht
te vestigen. Niet zo belangrijk is — om met hem zelf te beginnen -de mededeling aan een vriend over een bijna genezen oogziekte,
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waarin hij vertelt in een aan alle kanten gesloten rijtuig als in een
vertrek op zijn villa te zijn aangekomen en zich daar nu, hoewel
het hem moeite kost, niet alleen van schrijven maar ook van lezen
te onthouden en alleen met zijn oren te studeren (dus door zich te
laten voorlezen), terwijl hij ook door toegeschoven gordijnen zijn
kamer duister, maar niet geheel donker maakt even als de overdekte
wandelgalerij. Zo leert hij langzamerhand het licht weer verdragen.
Een bad doet goed en wijn geen kwaad, mits matig gebruikt. „Dat
heb ik mij nu aangewend en nu is er een oppasser bij" (die hem
blijkbaar moet verhinderen verkeerde dingen te doen; het kan
n.atuurlijk een van zijn slaven geweest zijn). Hij eindigt de brief :
„de kip heb ik, als door jou gezonden, met veel pleizier ontvangen.
En ik heb met vrij scherpe, hoewel dan ook nog zere ogen, gezien
dat die heel vet is. Gegroet".
Geeft deze brief over de kwaal en haar behandeling niet zo veel
bijzonders, het is zeker een aanleiding om aan niet-classici mee
te delen dat het in die tijd onder de doktoren reeds wemelde van
specialiteiten, vooral voor oogziekten. Zij maakten reklame voor
hun beroep door het verspreiden van stempels, waarin zalfjes
verborgen waren met hun naam er op. Ver over de honderd van
die stempels zijn tegenwoordig nog bewaard.
Van deze brief is het een geleidelijke overgang naar een andere,
waarin hij aan zijn vriend Geminus schrijft, dat hij zeer onder de
indruk is van diens hardnekkige ziekte en bang is dat die zelfs zijn
karakter zal aantasten. Hij maant hem dus aan het geduldig uit te
houden, en haalt als voorbeeld aan wat hij zelf in gezonde toestand
tot zijn slaven pleegt te zeggen : „Ik hoop wel is waar, dat, als ik bij
geval ziek mocht worden, ik geen wensen zal hebben waarover ik
mij moet schamen of berouwen ; maar als de kwaal mij de baas
wordt, dan bezweer ik jullie mij niets te geven 1 tenzij met goedvinden van de doktoren, en te weten dat, als je dat toch doet, ik
het zo zal straffen, als anderen straffen voor dingen die hun
geweigerd worden". Hij geeft dan een paar voorbeelden, hoe hij,
bezig van een zware koorts te genezen, op het laatste ogenblik nog
iedere verkwikking die hem aangeboden werd, weer afwees, als
de dokter ook maar de minste bedenking had. Begrijpende dat zijn
vriend zich misschien over deze aanprijzingen van eigen voorbeeld
enigszins ergeren zal, voegt hij er aan toe : „ik schrijf je die dingen,
1

cursivering van mij.
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ten eerste om je niet te waarschuwen, zonder er een voorbeeld bij
te voegen, en ten tweede, om mij voor het vervolg tot dezelfde
onthouding te dwingen, als ik mij door deze brief bijwijze van
waarborg daartoe verplicht heb."
Tegenover deze opmerking over de gevaren voor het karakter
die een ziekte kan meebrengen, staat een andere, die ook weer van
goede psychologische observatie getuigt. Hij schrijft hoe hij door
de kwaal van een vriend er aan herinnerd is, hoe wij eigenlijk op
zijn best zijn zolang we ziek zijn. „Want welke zieke wordt geprikkeld door begeerte of wellust? Hij is niet de slaaf van verliefdheden,
hij streeft niet naar eerbevvijzen, hij geeft niet om schatten en is
tevreden, met hoe weinig ook, omdat hij het (eenmaal) zal moeten
verlaten. Dan denkt hij er aan dat er goden zijn, dat hij een mens
is ; hij benijdt niemand, bewondert niemand, veracht niemand,
en zelfs aan kwaadwillige praatjes schenkt hij geen aandacht of
wordt er door verkwikt . . . . Ik kan dus, wat de filosofen in zeer
veel woorden, zelfs in zeer veel boekdelen trachten te leren, zelf
in het kort aan u en mijzelf voorschrijven, om als we gezond zijn,
door te gaan zó te wezen, als wij in ziektetoestand verklaren te
zullen zijn".
Dezelfde ervaring doen immers ook wij op vooral bij heftige of
lastige mensen, die in ziekte soms een ongewone zachtheid vertonen.
Het duidelijkst nemen we het echter waar aan kinderen, bij wie we
hernieuwde ondeugendheid met vreugde als een bewijs van beterschap plegen te begroeten.
De behandeling van de slaven, hoewel hun rechtstoestand voor
alle meesters gelijk is, verschilt natuurlijk in hoge mate naar het
karakter van deze. Plinius is een heel zachte meester ; hij ondervindt daar zelf ook wel de bezwaren van, want „de eerbied voor
zachte meesters verdwijnt bij de slaven, juist door de omgang" ;
daarom hoopt hij op familiebezoek „want door die afwisseling
worden ze weer wakker en doen hun best zich bij hun meesters
aangenaam te maken door middel van anderen dan van hen zelf".
Van het karakter van den meester hangt natuurlijk in hoge mate
de behandeling van zijn slaven in ziekte af. Er zijn een paar brieven
die daarover handelen en P.'s grote bezorgdheid uitdrukken ; maar
het gaat dan ook vooral om geletterde slaven die dus in ontwikkeling bij P. zelf niet achterstonden 1 . Zo deelt hij mee, dat een van
1

en door de goede voordracht van zijn werken, zijn ijdelheid streelden.
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dezen, die in het voordragen van blijspelrollen, maar ook in het lezen
van redevoeringen, geschiedenis en verzen uitmuntte, enige jaren
geleden bij een ingespannen voordracht bloed heeft opgegeven, door
P. tot herstel van gezondheid naar Aegypte gezonden, na een langdurig verblijf aldaar hersteld teruggekeerd, als hij, hoewel door
kuchen aan zijn oude kwaal herinnerd, enige dagen achtereen zijn
stem weer te veel heef t ingespannen, opnieuw bloed heeft opgegeven. Plinius vraagt nu of hij hem naafi een villa van zijn vriend
mag sturen voor een verblijf, waar het klimaat uitermate gezond
moet zijn en de melk bijzonder geschikt voor de genezing van
dergelijke kwalen.
Hieruit blijkt dat ook toen reeds in een verafgelegen land herstel
van gezondheid werd gezocht. Badplaatsen worden opgezocht om
hun geneeskrachtig water en ten dele al dezelfde als nu. Benoorden
de Alpen is Wiesbaden drukbezocht, ook Aken en Aix les bains 1.
Een andere brief beschrijft zijn verslagenheid door ziekten en
zelfs sterfgevallen van jonge slaven. Een troost vindt hij er in ze
al vroeg vrij te laten en ook hen toe te staan een eigen testament
te maken. Hiertoe bestond de mogelijkheid door de oude gewoonte
dat een meester zijn slaven vergunde zelfstandig enig beroep uit
te oefenen en zich zo een klein vermogen te verwerven.
„Maar" gaat hij voort, „hoewel ik mij bij deze vertroostingen
neerleg" word ik toch gebroken door diezelfde hum aniteit, die er mij
toe gebracht heeft om juist die dingen toe te staan. Toch, wil ik
daarom niet hardvochtiger worden : 1k weet wel dat anderen die
ongevallen niet anders dan schadeposten noemen en daardoor zich
zelf grote en wijze mannen vinden. Of ze groot en wijs zijn, weet ik
niet, maar mensen 2 zijn het niet. Want menselijk is het door verdriet
getroffen te worden, het te voelen 2 toch zich er tegen te verzetten
en vertroosting aan te nemen, niet : geen vertroosting nodig te
hebben.
Maar misschien schrijf ik hierover meer dan ik had moeten doen,
maar minder dan ik had willen doen. Want er is een zeker genot
in treuren 2
,

.

.

.
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1 Hun namen zijn regelrecht van het Latijnse „aquae" ( = wateren) afkomstig, zodat Aix les bains, zo genoemd in onderscheiding van Aix en
Provence, feitelijk betekent Badplaats badplaats.
2 cursivering van mij.
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Ook deze laatste zin is weer een bewijs hoe goed P. zich zelf
observeert.
In de dagen van de slechte keizers van die tijd, zoals Caligula,
Nero, Domitianus, was de vrijheid van woord en geschrift meestal
geheel geknot, daar zij evenals de moderne diktators alle kritiek
streng straften. Over een van de weinige vrije en moedige geesten,
zoals Thrasea en Caecina Paetus, Herennius Senecio en Helvidius
Priscus met instemming te schrijven was op zichzelf al hoogverraad.
De kranigste vrouw van die tijd was zeker wel Arria, die om haar
man aan te sporen tot een moedig volbrengen van de zelfmoord,
waartoe hij door de keizer veroordeeld was, zich zelf eerst met een
dolk de borst doorstak, toen de dolk er uit trok en aan haar man
overreikte met de woorden „Paetus het doet geen pijn". In verband
hiermee beschrijft P. haar houding bij een gelijktijdige ziekte van
haar man en zoon, waarvan weinig bekend was, ten einde te betogen
dat de beroemdste daden niet altijd de grootste zijn. Haar man
Caecina Paetus nl. was dodelijk ziek, evenals haar zoon ; die zoon,
een jongen met zeldzaam knap uiterlijk en gelijke bescheidenheid,
sterft. ,,Voor hem heeft zij zó zijn begrafenis voorbereid en zijn
uitvaart geleid, dat haar man er niets van bemerkte. Ja zelfs, als ze
diens kamer binnentrad, veinsde zij dat de jongen nog in Leven,
zelfs wat beter was ; en telkens, als hij haar vroeg, hoe hij het
maakte, antwoordde zij : „hij heeft goed geslapen, hij heeft met
smaak gegeten", en als de lang bedwongen tranen haar te machtig
werden en haar uit de ogen sprongen, verliet ze de kamer en gaf
zich over aan haar verdriet ; als ze uitgehuild was, keerde ze met
droge ogen en gewone trekken weer terug, alsof ze het verlies van
haar kind buiten achtergelaten had".
Plinius vindt dat voorgaan in de zelfmoord niet zo groot als dit,
omdat ze bij die daad en dat gezegde de roem en de onsterfelijkheid
voor ogen had, terwijl ze in dit geval haar tranen verborg en na
het verlies van haar zoon, nog de rol van moeder vervulde zonder
enige beloning van onsterfelijkheid of van roem 1 ". Ging deze laatste
beschouwing uit van de gedachte dat de roem, door een daad
verspreid, dikwijls meer het gevolg is van de omstandigheden
waaronder ze gepleegd wordt, dan van haar grootheid op zich zelf,
een ander verhaal vindt zijn oorsprong in de opmerking dat de roem
1

de cursivering is van mij.
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meer het gevolg is van de personen die haar plegen, dan van de daad
zelf. Zo vertelt hij hoe een echtpaar, waarvan de man aan een
ongeneeslijke afschuwelijke verzwering leed, op aansporen van de
vrouw zich aan elkaar vastbond en zo van een vooruitstekend balkon
in bet meer van Garda sprong met de dood tot gevolg. Deze daad
vindt Plinius even schitterend als die van Arria, maar ze is door de
onbekendheid van het echtpaar zelf, ook volkomen onbekend
gebleven, terwij1 die van Arria, spelende in de boogste kringen,
op aller lippen is.
Ik kom zo vanzelf tot de door Plinius vermelde gevallen van
zelfmoord als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. In zijn tijd staan
de ernstigste mannen of geheel of gedeeltelijk onder de invloed van
de Stoicijnse wijsbegeerte. Deze leerde o. a. de vrijheid van de mens
om over zijn eigen lichaam te beschikken, en hoewel op zedelijk
gebied zeer streng, liet ze de zelfmoord onder ondragelijke levensomstandigheden geheel vrij. Het criterium was eigenlijk : „als men
zijn zedelijke vrijheid miste" ; tot deze toestand werden ook gerekend
de gevallen van ongeneselijke en pijnlijke ziekten ; van met zekerheid te verwachten doodvonnissen van de zij de dier keizerdictatoren,
die reeds door mij genoemd zijn, de bittere ergernis over vreselijke
maatschappelijke toestanden, waaraan niet te veranderen viel en
dgl. Het bestaan van die overtuiging maakte dat de zelfmoord
door de keizers ook als doodstraf werd opgelegd, zoals nu nog in
verschillende Oosterse staten. Zij konden dan bij de gewelddadige
dood van mannen van betekenis met onafhankelijk oordeel, zich
nog zogenaamd van bloedschuld vrijpleiten. Natuurlijk is de zelfmoord ook wel vaak toegepast in gevallen waarin de Stoicijnse leer
haar niet goedkeurde. Dat de daad sterk aan navolging onderhevig
is, is trouwens ook een bekend verschijnsel. Seneca is ook buiten de
kiassieke wereld het meest bekende voorbeeld uit deze tijd van een
opgelegde zelfmoord, desgelijks Petronius van een zelfmoord uit
verwachting van een doodvonnis 1 .
Hoe het zij, Plinius deelt ons verschillende zelfmoorden in bovenstaande gevallen mee. Bloedverwanten en vrienden doen dan uit
droefheid wel hun best den patient van zijn plan of te houden,
maar woorden van afkeuring worden niet gesproken.
Tijdens de regering van den wreden bruut Domitianus leefde
Corellius Rufus met een van zijn vader overgeerfde kwaal aan zijn
1

Door de beroemde roman : Quo vadis?
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voet, die hij in zijn jeugd door een zeer sober en voorzichtig leven
had weten te bedwingen. In de naderende ouderdom wist hij eerst
ook nog de nu door zijn gehele lichaam verspreide pijnen te doorstaan. Plinius schrijft aan een vriend hoe hij bij hem zat en alle
slaven uit het vertrek verwijderd waren. „Hij keek overal rond"
(waarom, dat behoeven we tegenwoordig helaas niet uit te leggen),
en zeide : „„Waarom denk je dat ik die hevige pijnen uithoud?
Dat is natuurlijk om dien bandiet, al is het maar een dag, te overleven'"'. Domitianus sterft, en nu is voor hem de belemmering
opgeheven. Hij kan als vrij man sterven, en weigert dan ook van nu
of alle voedsel. x6xpLxcc (ik ben vast besloten) , is zijn enig woord
tegen wie hem voedsel willen geven. En Plinius voegt er aan toe,
dat hij door de strengste redenering, welke voor wijze menses gelijk
staat met het noodlot, tot de daad gekomen is. Hij treurt dan verder
over zijn eigen verlies, maar geen woord van afkeuring komt uit
zijn pen.
Een ander geval wordt met een enkel woord afgedaan. De dichter
Silius Italicus heeft door hongeren een eind aan zijn leven gemaakt.
Zijn gezondheid was de reden van die dood. Hij had een ongeneselijk
gezwel, uit ergernis waarover hij met onwrikbare standvastigheid
de dood inging.
Weer een ander geval is dat van den geleerden Titus Aristo, dien
Plinius zeer bewondert en die gekweld wordt door een hardnekkige
ziekte. „Gij zoudt u verbazen als ge het bijwoondet, met welk een
geduld hij juist die ziekte draagt, zich tegen de pijn verzet, zijn
dorst bedwingt, de ongelofelijke koortsgloed onbewogen, met een
laken over het hoofd laat voorbijgaan. Onlangs heeft hij mij en nog
een paar vrienden bij zich geroepen, en gevraagd om de doktoren te
raadplegen over de stand van zijn ziekte, om als die hopeloos was
vrijwillig het leven te verlaten, als hij alleen maar langdurig en
zwaar te dragen was, weerstand te bieden en stand te houden, want
dat hij in zover moest toegeven aan de smeekbeden van vrouw en
dochter en ook toegeven aan ons, zijn vrienden, om onze verwachtingen, als ze ten minste niet ijdel waren, niet door een vrijwillige
dood te leur te stellen. Dat vind ik in de eerste plaats verheven en
bijzonder prijzenswaardig, gaat hij voort, want om in een soort van
onstuimige aandrift in de dood te ijlen, dat kunnen velen, maar te
overwegen, de redenen te onderzoeken, en naar de raad van het
verstand het plan voor leven en dood hetzij op te vatten, hetzij ter
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zij de te leggen, dat behoort bij een grote geest. En de doktoren
beloven ons inderdaad een gunstige afloop. Nu blijft er nog over
dat God die beloften gunstig gezind is en mij eindelijk van deze
zorg bevrijdt".
De ziekten en sterfgevallen van zijn vrienden maken op Plinius
altijd een sterke indruk ; herhaaldelijk vinden we het uitgedrukt dat
hij tot geen studie, tot geen andere gedachten in staat is, dan over
het door hem geleden verlies. Hierbij mag enige rhetorische overdrij ving zijn, het kan toch ook wel echt wezen. Want we moeten
nooit vergeten, dat we te maken hebben met een lid van een Zuidelijk
yolk, al was dit dan ook het stoere Romeinse yolk.
De bovengenoemde voorbeelden van zelfmoord in ongeneselijke
ziekten, gepleegd onder de invloed van de Stoicijnse leer, geven
aanleiding tot de vraag, hoe was de opvatting over zelfmoord in de
Oudheid buiten die leer, dus meer in het algemeen.
Daarover een volgende keer.

Joppe.

J. BERLAGE.

Omnia transeunt, ut revertantur
Er staan bij Livius, ook bij andere geschiedschrijvers, schijnbaar
onbeteekenende hoofdstukken, waar men tien keer overheen leest —
totdat zij door de omstandigheden plotseling beteekenis krijgen,
zelfs belangrijk worden.
In 184 v. Chr. krijgt Philippus van Macedonia van zijn eigen
raadslieden het bericht, dat hij de door hem bezette steden aan de
Thracische kust vrij moet laten en zijn bezettingstroepen vandaar
terugroepen.
Verbitterd op allen, koelt hij zijn woede op de bewoners van
Maronea.
Onomastus, bevelvoerder over de Macedonische kustbezettingstroepen, krijgt opdracht de kopstukken der tegenpartij uit den weg
te ruimen.
Deze stelt zich in verbinding met een zekeren Casander, vriend
van Philippus en reeds lang inwoner van Maronea ; deze opent
's nachts de poorten der stad voor de Thracische soldaten en laat
een moordpartij houden, als in een in oorlogstijd genomen stad.
De Romeinsche gezanten, die daar in de buurt vertoefden, beklagen
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zich bij den Koning over dit wreede gedrag jegens de onschuldige
Maroniten en over de aanmatiging tegen het Romeinsche Volk ;
juist hen immers, die volgens den wil van den Senaat hun vrijheid
terug moesten krijgen, had hij als vijanden laten doodknuppelen.
Philippus verdedigt zich : zoomin hij als een van de zijnen heeft
hiermee iets te maken ; „officieel weet hij er niets van" ; de Maronieten hebben onderling ruzie gekregen en gevochten ; sommigen
wilden hem de stad in handen spelen, anderen Eumenes ; de Ro
meinen konden dit gemakkelijk te weten komen; ze moesten de
Maronieten zeif maar ondervragen. Philippus was vast overtuigd,
dat deze zoo ontsteld waren door de schrik over de pas gebeurde
slachting, dat niemand kikken durfde en tegen hem getuigen.
Appius, de leider van het gezantschap, wenschte geen onderzoek
te doen naar een zaak, die zoo klaar was ; alleen waar twijfel bestaat,
onderzoekt men. Philippus moest Onomastus en Casander maar
naar Rome sturen naar den Senaat, om zich van schuld vrij te
pleiten.
Philippus verschoot bij dezen eisch ; maar hij bedacht zich en
beloofde Casander, als de heeren er zoo op gesteld waren, naar Rome
te zullen sturen — maar waarom ook Onomastus? Deze had met
het geheele geval niets uit te staan, was niet in Maronea geweest,
niet eens in de buurt. — Philippus wilde Onomastus sparen uit
vriendschap, maar ook omdat hij bang was, dat hij hem verklikken
zou ; Onomastus had hiervan geweten en van wel meer dergelijke
opdrach ten vroeger.
Casander heeft het niet verder dan Epirus gebracht ; vergift
heeft daar het zijne gedaan.
En de Maronieten bleven uitgemoord, zonder dat iemand zich
verder van hun lot iets aantrok.
E. S.
(Liv. 39, 34•)

Skyros, land van Rupert Brooke
We naderen Skyros. 's Nachts zijn we weggevaren van het drukke
Syros, het moderne middelpunt van de Cycladen, een havencentrum
met veel leven en beweging, en zijn we gekomen in de stilte van
de zee. Rust is goed als voorbereiding voor een bezoek aan dit kleine
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eiland, dat ligt buiten de gewone route van booten met ladingen
toeristen.
Voor de liefhebber van poezie blijft Skyros voor alles het land,
waar Rupert Brooke, een der fijnste en aantrekkelijkste Engelsche
oorlogsdichters, gestorven is. Weinig schijnt hij in ons land te worden
gelezen, de Amsterdamsche Univ. Bibl. bezit geen exemplaar van
zijn „Collected Poems", maar ieder, die deze in handen heeft gehad,
is dankbaar voor enkele verzen, die een joy for ever zullen zijn.
Ook al kan men hem niet beschouwen als het wonderbaarlijke
genie, dat de Engelschen in hem zien, toch heeft hij enkele gedichten
geschreven, zoo edel en diep, dat ze reeds klassiek zijn geworden en
dit zullen blijven, zoolang er nog menschen zoeken naar wezenlijke
schoonheid.
In een van de barste tijden der moderne geschiedenis, in 1915,
toen de geheele wereld vervuld was van geweld en gifgassen, heeft
Rupert Brooke nog de innerlijke stilte kunnen behouden, die noodig
is om een sonnet te schrijven als „The soldier". .den soldaat, die
zijn einde voorvoelt, maar afscheid 'neemt van het leven zon der
bitterheid en menschenhaat, het herdenken van zijn Engelsche
vadeiland als zachte troost meenemend naar dat land, „from whose
bourns no traveller returns".
Hier op dit kleine eiland, dat prachtig ligt in het diepblauwe
water van de Aegeische zee en dat glanst in het vroege morgenlicht,
heeft hij gehad zijn „rendez-vous with death".
Op weg naar Gallipoli, was het zachter hier te sterven, dan in de
modder en wreedheid van de loopgraven, stuk gescheurd door
granaten. Want de mildheid, die in zijn laatste verzen is na het
cynisme en de hardheid van sommige zijner jeugdverzen, een diepe
goedheid van mensch tot mensch, is ook over zijn laatste levensdagen. Omringd door zijn vrienden, in een der schoonste baaien, die
in deze heerlijke zee zijn te vinden, beschermd door de bergen,
kwam voor hem het einde. Ziek was hij reeds aan boord van 't
oorlogsschip, dat hem naar 't slagveld zou brengen, maar op Skyros
kapte een bloedvergiftiging dit rijke en prachtige leven af. Stervend
werd hij gebracht naar 't schip, dat in de haven lag, en om vier uur
in den morgen van den 23sten April 1915, terwijl de zon scheen en
een koele morgenwind door de patrijspoort van zijn but waaide,
ontsliep hij.
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Maar al de herinneringen aan deze laatste levensdagen worden
plotseling onmogelijk gemaakt door het oorverdoovend geschreeuw,
waarmee we worden verwelkomd. Zoodra we aan land stappen
worden we bestormd door een bende ezeldrijvers, die ons willen
deponeeren op een van hun beesten. Maar, omdat mijn vrienden en
ik nog allesbehalve prettige ervaringen hebben van een rit van
enkele uren op keiharde zadels op Thera Santorini, besluiten we te
wachten op de twee auto's, die 't eiland rijk is en waaraan we ons
leven maar zullen toevertrouwen.
Een paar wrakke vehikels, zonder behoorlijke remmen, op een
gevaarlijken weg en zonder kilometerteller — die ik nog nooit in
Griekenland in orde heb gezien — hotsen ons in razende snelheid
naar boven, naar Skyros zelf, wat we met Oostersch fatalisme
ondergaan.
Onderweg stoppen we een paar keer om twee havelooze Skyroten
op te nemen, die de treeplanken versieren, een gastvrije gewoonte,
die op 't Grieksche platteland overal mos is en waartegen men als
vreemdeling nutteloos zou protesteeren.
Een magnifieke ontvangst wacht ons. Het is een groote dag in
Skyros. Een bruiloft wordt gehouden. Anders steeds op Zondag,
maar nu ter eere van de vreemdelingen, die verwacht worden, zal
het op Vrijdag gebeuren. In het Gemeentehuis worden we allerhartelijkst ontvangen, uit hetzelfde glas drinkt ieder zijn portie
ouzo, dat door een paar kinderen in kleederdracht wordt gegeven.
Een tentoons Gelling van Skyrotische kunstnijverheid, die inderhaast was georganiseerd, bleek weinig interessant te zijn, zoodat we
maar in een andere winkel aan 't handelen slaan over een paar
oude vazen, die we zagen. Voor een lekythos wordt 125 drachmen
gevraagd, maar uit ervaring weet je, dat je nergens in Griekenland
de gevraagde prijs moet betalen, want ook handelen en sjacheren
zijn een van de tallooze vormen van agonistiek, die de Griek van
de oudste tijden of heeft bezeten. Het Homerische : altijd trachten
uit te munten en den ander te overbluffen, dat de sport beheerschte,
vroeger en nu, komt overal te voorschijn. Een paar loustroi (schoenpoetsers) in een van de hoofdstraten van Athene zag Prof. Kuiper
hun heele hebben en houden neerzetten, om om 't hardst te gaan
loopen.
Zoo ook hier. Een bod van 6o drachmen had tengevolge, dat de
antiquair + twee zoons in snel tempo een kruis sloegen en ver-
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zekerden, dat hun heele familie er door geruineerd zou worden.
Dan de zaak uit, weer terug, weer bieden, eindelijk voor 75 drachmen, een spotprijsje. Met een „nous sommes de bons amis" schudt
de antiquair ons hartelijk de hand. Het spel is gespeeld. Beiden
zijn we tevreden.
Nu zorgen, dat de Gr. douane niets merkt, want 't uitvoeren van
oudheden is streng verboden.
Even later gaan we in processie naar de Kerk. Een oud vervallen
gebouw, de priesters zien er vuil en verwaarloosd uit, maar door de
ruiten straalt onweerstaanbaar het felle licht van deze prachtige
dag, waarop de bruid en bruidegom hun feest zullen beleven.
Temidden van enkele nationale kleederdrachten, prachtig van kleur
en bewerking, staan wij , touristen van allerlei landen, hier in deze
oude Kerk, waarin de eeuwen door, volgens heilige, oeroude ritus,
het huwelijk zijn geldigheid kreeg.
Het is wonderlijk, hoe wij hier samen zijn, temidden van deze
eilandhewoners, ver weg van de groote internationale verkeerswegen. Maar in het la waai, dat over. al rondom is, zelfs hier ir. deze
ruimte, waarin lange jaren wierook en gebed opstijgen tot den
Eeuwige, is geen concentratie op ontijdelijke dingen tnogelijk.
De bruid is bekoorlijk en nalef in haar kleurrijk kostuum, de
bruidegom is, in een akelig gewoon Europeesch colbertje, stuntelig
en voelt zich temidd en van al de belangstelling en warrnte lichtelijk
opgelaten, een brandende waskaars bibbert benauwd in zijn
handen. De drie priesters beginnen nu luid en rumoerig hun gebeden
te citeeren, bruid en bruidegom transpireeren, het publiek kijkt
geamuseerd maar weinig plechtig toe.
Eerst komt door drie maal — symbool der heilige drievuldigheid
wisselen der ringen de verloving tot stand, na nieuwe gebeden
weer door een drie maal wisselen der ringen 't huwelijk. Beiden
krijgen nu kransen van witte bloemen op hun hoof d, het bruidje
wordt er nog leuker door, de man nog onhandiger. Ze drinken wijn
en een kleine j ongen klokt de rest onder allerlei formules vroolijk
zijn keel binnen.
Met de priesters wordt door hen een rondedans gemaakt rondom
het Heilig Boek en dan gooien we allen rijst en bruidsuikers op de
hoof den van de jonggehuwden. Daarna gaan ze in de houding staan
met hun walmende kaarsen en een voor een kussen hen vrienden
en bekenden, na eerst den Bijbel en de hand van den oudsten
priester gekust te hebben.
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Dit is het einde van deze kermisachtige inzegening.
Een half uur later trekken we alien naar de choros, en het is een
onvergetelijk gezicht, de oude rondedansen te zien in deze uitbundige
zon, een verrukkelijke schoonheid van kleur en licht, die de poovere
vertooning in de Kerk doet vergeten.
Een oude herder danst voor. Soms geven ze elkaar een zakdoek,
die de ander vastgrijpt, en is een romantiek in het modern Grieksche
distichon niet van alle tijden en plaatsen :
"Av
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Als je me liefliebt met je hart, geef een teeken
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wanneer wij vasthouden bij den dans, knijp mij in mijn hand.
Het is eigenlijk geen tegenstelling, als ik nu alleen wegga, om het
gedenkteeken voor Rupert Brooke te zien. Hij, die het leven zoo
hartstochteliik en volledig heeft liefgehad, zou ook vol vreugde
geweest zijn over dit heerlijk spel. Langzaam ga ik door kronkelstraatjes naar boven naar het bronzen gedenkteeken, dat door een
internationaal fonds werd gegeven. Op een van de hoogste punten
van het eiland staat het, beneden zie ik het witte strand en de zee,
diep van kleur, blikkerend van licht en in deze omgeving kan men
den trots van de Grieken begrijpen, die op 't standbeeld het woord
van Brooke gebeiteld hebben : „en nu ik de heilige grond van Attika
heb aanschouwd, kan ik sterven . . ."
Kinderen zijn met mij mee naar boven geklommen, waar een
Athener op een bank zit. Hij vraagt de kinderen te zingen, rhythmisch dansen ze in een kring ; een hymnos aan den dag, die hij voor
mij opschrij ft, een lied schoon en vol verrukking over 't aanbreken
van den rnorgen, ruischend van leven, waarin de vogels zingen en
alles mateloos leeft.
Hoe heerlijk vergaat de tijd in deze omgeving. Beter plaats voor
een gedenkteeken was niet mogelijk, het is werkelijk een fijnzinnige
hulde aan „Rupert Brooke en de onsterfelijke poezie", zooals er in
't Grieksch, Engelsch en Fransch opstaat.
Straks vertelt een oude man in het dorp, dat hij met Brooke heeft
gesproken, die kwam uitrusten onder zijn olijvenboorrien.
De Burgemeester van 't dorp heeft ter gelegenheid van de
herdenkingsfeesten in April 1931 een h erinneringsbundel samengesteld, vvaarin uitvoerig het verblijf van Brooke op Skyros wordt
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beschreven. Een aantal foto's staan in dit interessante, maar
miserabel gedrukte boekje en met een wijdsche opdracht van den
burgervader erin, neem ik het mee naar het schip, om opnieuw tot
de ontdekking te komen, dat Grieksch Grieksch blijft en de foto's
voorloopig nog 't makkelijkst te begrijpen zijn.
Met een verwoede Flamingant rijd ik naar beneden, onze ezels zijn
tam en makkelijk en de Vlaming heeft tijd, om de Grieksche ezeldrijver zijn „Vliegt de Blauwvoet, storm op zee" te leeren, hetgeen
hij na een paar mislukkingen in onvervalscht Vlaamsch uit kon
schreeuwen.
Zoo blijven we vol herinnering aan den Engelschen dichter.
Want evenals Albrecht Rodenbach, is Brooke aan den ingang
van het leven gestorven en beiden hebben nog slechts enkele tonen
kunnen inzetten van het groote lied, dat ze wilden zingen.
Als we naar beneden rijden, blijft de zee steeds te zien in al zijn
onmetelijke pi acht, de avondwind begint te waaien, het is een diep
geluk zoo voort te rijden over dit land „aimee des dieux", zooals
Anatole France gezegd heeft
Beneden gekomen varen we naar onze boot, het anker wordt
opgedraa id en langzaam gaan we weg. Geen jazz-band of lawaaierige
muziek verknoeit de stemming, rustig kun je kijken naar het land,
dat in de late avondzon nog mooier lijkt. Nog is de zon niet ondergegaan ; er gaat van dit landschap iets zoo wonderlijks uit, als ik
nog nooit tevoren heb ervaren.
Harmonie, rust, Apollinische rust is de indruk, die achterblijft.
Katharsis moest den aanschouwer van het Grieksche drama ten
slotte deelachtig worden. Deze stilte des harten, waarin een diepere
grond der dingen erkend wordt en waarin alle tumult is opgelost,
brengt ook de Grieksche natuur. Griekenland is geen land van
vulgair toerisme. Deze eilanden overweldigen niet door hun grootte,
de natuur is niet ontzagwekkend, geen machtige berglandschappen
ontzetten ons, maar over alles is een adel, een voornaamheid, die
niet alleen doet bewonderen, maar ook liefhebben.
Iedere griibelende Germaan, levend onder den druk van het raadselachtige van het levenslot, in verwarring en angst over het voorbijgaan van alle dingen, zal in Griekenland uren beleven, waarin al dit
zware en vermoeiende vragen ophoudt. Hij zal zwervend over deze
zeeen, vol van ontelbare herinneringen, die de schoonheid intenser
maken, lichter en zonniger leven, bevrijding kennen, wijdheid en
ruimte.
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Het is geen wonder, dat ieder, die deze indrukken heeft doorleefd,
terugverlangt naar deze klare harmonie en naar het Attische licht.
En nu nemen we afscheid, gelukkig en zonder weemoed, want
terwijl we afscheid nemen, spannen zich de verwachtingen voor den
dag van morgen. We varen naar Athos, het land van geheimzinnigheid, van wonderlijke verhalen, van oude kloosters en asceten.
Wat zal het brengen? Vooruit, de dag is voorbij, een nieuwe komt.
Een laatste blik nog naar het eiland, over het wemelende water,
over heel dit tot fascineerende werkelijkheid geworden visioen uit
Shelley's Epipsychidion en een van Rupert Brooke's verzen begint
onweerstaanbaar te leven :
There are waters, blown by changing winds to laughter
And lit by the rich skies all day
Utrecht.

D. P. 0.

Van Duinkerken en Vestdijk op zoek in
de oudheid
Het toeval wil, dat in den laatsten tijd twee Nederlandsche literatoren in
de Oudheid een onderwerp vonden, dat zij ieder op eigen wijze met hun
fantasie hebben aangevuld en tot een verhaal hebben gecomponeerd. In de
bundel „Vijf auteurs op ziekenbezoek" verscheen een verhaal van Van Duinkerken, dat later onder de titel „Twee vierkante meter" 1 apart is uitgegeven;
terwijl Vestdijk zijn „Narcissus op vrijersvoeten" 2 opent met den klassieken
titel „Homerus fecit".
Toen van Duinkerken voor de zieken in de ziekenkamer, wier domein zich
twee vierkante meter uitstrekt, naar een voorbeeld ter vertroosting zocht,
werd zijn blik gevangen door het beeld van den wijsgeer in de ton, die zich
binnen zijn beperkte ruimte niet slechts tevreden, maar zelfs superieur voelde
boven de ongelukkige stervelingen, wier onzeker bezit de oorzaak van hun
angst is en wier verlangen hun de vreugde van het genieten beneemt. In de
persoon van Diogenes heeft hij het beeld gegeven van den mensch, die buiten
de maatschappij gesteld is en de bezige mieren zoo nu en dan een tik geeft
om hun het zinlooze van hun bezigheid te doen gevoe1en. Is er beter troost
denkbaar voor den zieke, die zij het ook gedwongen, een tijdlang de Diogenesrol kan spelen?
Het verhaal van de Sirenen in de Odyssee heeft bij Vestdijk het visioen
gewekt van een jongeman Talthybius, die de wellustige bootslieden van zijn
schip tot prooi ziet worden van vrouwen op een verlaten eiland. Talthybius
vertelt deze belevenis aan den blinden zanger Homerus te Chios, die deze
3

2

Anton van Duinkerken: Twee vierkante meter. Uitg. Bigot en v. Rossum, Amsterdam.
S. Vestdijk: Narcissus op Vrijersvoeten. Uitg. Nijgh & v. Ditmar, Rotterdam.
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opneemt in de verhalenreeks van zijn held Odysseus. Homerus en Talthybius
legden hun handen op elkaars voorhoofd en „wat er nog aan het verhaal
ontbrak, stroomde zoo door hun beider handen en armen in elkaar over :
Homerus fecit.
Het verhaal van Diogenes is door van Duinkerken verteld op een wijze,
die getuigt van een groote eruditie en gevoel voor de antieke sfeer. Toch had
de locale kleur van het oude verhaal beter gegeven kunnen worden, als de
schrijver zich meer verdiept had in de topographie van de oude wereld
Dan had hij zich in Athene niet behoeven te beperken tot de pottenbakkerswijk wellicht had de stad Obia dan Olbia geheeten en was de Piraeus niet
verschreven geworden tot Pyraeus. Afgezien hiervan moet men bewondering
hebben voor dit verhaal met zijn vele rake opmerkingen en slagvaardigheden,
die Antisthenes den leermeester van Diogenes en Diogenes zelf in de mond
gelegd worden. Men kan voortdurend genieten van de vertelkunst van
van Duinkerken. Suggestief werkt by. een passage waarin Diogenes in zijn
verlatenheid een hond wordt : „Toen kwam uit zijn keel een geluid, dat hij
zelf niet begreep. Het was als het huilen van honderden wolven in de steppen
achter de Zwarte Zee, een litanie van hakkelende huilgeluiden, die niet meer
bedaren konden. Zijn heele lichaam huilde mee. Zijn knieen groeven zich
in den grond door het onbedaarlijk bewegen, zijn nagels krabden donkere
aarde en opeens kreeg hij het besef van zijn lichaam terug hij wist dat hij
een hond geworden was en blafte, blafte tot hij schor en moe zich voorover
liet vallen. Zijn lippen voelden koud gras. Hij vrat ervan en viel in slaap."
Terwijl van Duinkerken zich beperkt zag door de historische gegevens van
Diogenes, kon de fantasie van Vestdijk de vrije vlucht nemen. Ik vermoed,
dat de geleerden, die zich met de „Homerische kwestie" bezig houden, in de
verbeelding van Vestdijk geen bijdrage zullen vinden tot de oplossing van
de vraag over het ontstaan van het Homerische epos. Laten zij het beschouwen als een verblijdend bewijs van de inspireerende kracht, die van een
Homerisch verhaal kan uitgaan.
Amsterdam.

H. KNORRINGA.

Marcus Aurelius vertaald
De mededeeling in het vorige nummer van Hermeneus, blz. 59, dat van
„het vermaarde dagboek (van Marcus Aurelius) in ons land slechts een
volledige vertaling bestaat, die het jaartal . . . . 1658 draagt", vereischt
eenige aanvulling. Er bestaat nl. nog een volledige Nederlandsche vertaling
van Marcus Aurelius' Zelfbespiegelingen, welke blijkbaar aan de aandacht,
zoowel van J hr. Dr. Nico van Suchtelen als van Dr. J . D. Meerwaldt is
ontgaan. Weliswaar is deze vertaling buiten onze landsgrenzen verschenen,
maar zij is te danken aan een landgenoote, die zich ook later nog door
verschillende publicaties over de wijsbegeerte van Marcus Aurelius verdienstelijk heeft gemaakt. De titel luidt : Keizer Marcus Aurelius Antoninus
A an zich zelven, uit het Grieksch vertaald en met aanteekeningen voorzien
door Dr. A. van der Hegge Zijnen (Zr. M. Constanza C.R.S.S. Turnhout), in :
Philologische Studien (Leuven), Teksten en Verhandelingen, 4de jaargang
(1932), nrs. 5 en 6.
Nijmegen.

FERD. SASSEN.
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Bladvulling
Lintbebouwing in Spanje
Wie heeft niet wel eens gedacht : die classici beweren zoo dikwijls,
dat er zoo weinig nieuws, zooveel reeds veel vroeger bekend geweest
is, wat voor nieuw gehouden wordt.
Een nieuwigheid van dezen tijd is lintbebouwing — dat denkt ge.
Zoek er maar eens een woord voor in het Latijn ! Welnu, het woord
mag ontbreken, niet het begrip. Livius heeft het ons bewaard :
34.20.4. Ben yolk in Spanje, de Lacetani, oppidum longum, in
latitudinem haudquaquam tantundem patens habebant.

Optatianus (Migne XIX, 431/2)
Ardua componunt felices carmina Musae,
Dissona connectunt diversis vincula metris,
Scrupea pangentes torquentes pectora vates,
Undique confusis constabunt singula verbis.
De laatste woorden late men staan. De overige kan men willekeurig verplaatsen, maar alleen zoo dat de eerste woorden verwisseld worden met de eerste of vierde, de tweede met de tweede of
derde. Zoo kan men van deze 4 verzen 72 verzen maken.

Xenophon Socraticus
Anabasis, V, 8, 18 zegt Xenophon als men hem van machtsmisbruik beschuldigt : „Mijn rechtvaardiging is eenvoudig : als ik iemand
voor zijn bestwil gestraft heb, wensch ik dezelfde rekenschap of to
leggen, als ook ouders tegenover hun kinderen, en leermeesters
tegenover hun leerlingen ; ook geneesheeren immers branden en
snijden iemand voor zijn bestwil . . ."
Het is dezelfde redeneering die Socrates houdt tegen Kallikles
(Gorgias 521 E) : blijkbaar laat Xenophon zich pier gelden als de
philosooph-staatsman, die een van de ideale figuren in de kring
van Plato en de zijnen was.
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Puzzel
Uit deze lettergrepen eigennamen te vormen. De tweede en de vierde
(bij No. 10 de derde) letter geven een spreuk. Van wien?
eu kan voor een letter gelden, zoo ook ph.
y=
A a a a a ae as as
bi bu cre cul cus dae dae des des di
e eu eu gu i i li ii lu lu lus lus lus
mae me mi mi mi ne nen o pe phor pi
qui re res ri ri ri sis sta sthe su te te
ter ti ti trae tri um um us us us us us
vis vul.
I. Latijnsche dichter
2. vriend van Horatius
3. zoo heet naar haar geboorteplaats een Umbrische tooverkol bij Horatius.
4. vechtersbaas en jockey
5. afslager, toonbeeld van eenvoud en braafheid bij Horatius.
6. land, dat welriekende kruiden voortbrengt
7. stadje in het Sabijnenland
8. godin der gerechtigheid
9. Agamemnon en Menelaos
10. rijk maar schunnig gekleed
II. waar eens in Rome het huis van Maclius stond, later de veemarkt was.
12. heraut van Priamos
13. Muzen
14. een hunner
15. vader van vijf dochters en een zoon.
i6. gastronoom.
17. twee broers, vrienden van Horatius
18. Latijnsche dichter
19. volksstam in N.W. Italie
20. stuk van Terentius.
Oplossingen voor 4 Januari bij Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84,
Utrecht.
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Klassieke Verbondsdag 12 November 1938 te Utrecht
VERSLAG
van de Huishoudelijke Vergadering, gehouden in het gebouw van de
Rijksuniversiteit.
Om 1 uur 3o opent de Voorzitter van den Algemeenen Raad, Prof. Dr.
J. R. Slotemaker de Bruine, de vergadering en geeft, na de aanwezigen
welkom te hebben geheeten, het woord aan den Voorzitter van het Bestuur,
Prof. Mr. V. H. Rutgers. Deze doet enkele mededeelingen, o. a. dat op de
Statuten de Koninklijke goedkeuring is verleend, voorts over het aantal
leden. Hij stelt de vergadering op de hoogte van de hoofdtrekken der overeenkomst, die betreffende de uitgave en de toezending van het tijdschrift
Hermeneus aan de leden van het Verbond, met den uitgever, de N. V.
W. E. J . Tjeenk Willink te Zwolle, is getroffen. Hij kan vender berichten
omtrent het verheugend contact, dat reeds met een groep belangstellenden.
in Batavia, vereenigd in de zgn. Tacitus-club, is verkregen en dat goede
beloften bergt voor aanwas van het ledental overzee.
De Voorzitter stelt daarna aan de orde de besprekingen omtrent het
Ontwerp Huishoudelijk Reglement, zooals dat aan de leden is bekend
gemaakt in de Hermeneus-aflevering van 15 September 1938 blz. 15.
Daar niemand hierover het woord verlangt, is het Huishoudelijk Reglement
in den gepubliceerden vorm van kracht geworden.
De ondervoorzitter van het Verbond, Prof. Dr. F. Muller Jzn, noodigt
thans de leden uit vrijelijk hun gedachten te uiten omtrent wenschen en
verlangens, die zij aangaande werkwijze en ontwikkeling van het Verbond
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mochten koesteren. Deze opwekking heeft ten gevolge dat zich hierover
een vruchtbare wisseling van gedachten ontspint.
Prof. Dr. P. J. Enk bepleit het denkbeeld om meer leden te verkrijgen
door in bepaalde plaatsen voor het Verbond propaganda te doen maken.
Hij denkt hierbij in de eerste plaats aan de rectores gymnasii.
Prof. Dr. B. A. van Groningen verwacht veel van vergaderingen, in verschillende plaatsen van ons land te houden, waar geschikte sprekers aan een
voordracht over de Oudheid de opwekking verbinden lid te worden van het
Verbond. De secretaris zou daartoe over een lijst van geschikte sprekers
moeten beschikken.
De heer F. J. W. Drion stelt in het licht hoeveel genot een leesclub van eeii
kleine groep oud-gymnasiumvrienden kan bieden, die onder deskundige
leiding de lectuur van een antiek auteur ter hand nemen.
De heer Mr. L. J. Plemp van Duiveland vertelt van zijn schoone herinneringen aan een dergelijke leesclub in Den Haag. Op rijperen leeftijd treffen
ons geheel andere kanten van een schrijver en gevoelen wij soms diep de
schoonheden van een dichter, voor wien wij vroeger gesloten bleven.
Mr. H. Schadee waarschuwt dat het Klassiek Verbond het toch vooral voor
de belangstellende niet-classici niet te moeilijk moet maken, op gevaar af
hen af te schrikken.
Prof . Dr. F. Muller J zn. legt er nogmaals den nadruk op dat het Verbond voor
zijn bloei afhankelijk is van de breed e schare van „minnaars der klassieken",
zooals men hen eertijds zou hebben genoemd, die gedragen worden door een
warme liefde voor de antieke cultuur en het vaste geloof dat het behoud der
klassieke traditie noodzakelijk is voor de stabiliteit en de continuiteit van
onze Nederlandsche beschaving.
Nadat Prof. Dr. R. W. Zandvoort en anderen nog enkele opmerkingen
hebben gemaakt over de beste wegen en middelen om ook onder jongeren
voor het Verbond propaganda te maken, brengt de Voorzitter dank aan de
sprekers en vat de gehouden besprekingen samen. Allereerst zal het voorloopig noodig zijn dat elk lid van het Verbond in eigen kring anderen opwekt
zich bij het Verbond aan te sluiten. Het ledental kan op deze eenvoudige wijze
zeer belangrijk toenemen, indien ieder lid zich hiervoor een weinig moeite en
overreding wilde getroosten. Als belangrijke groep van belangstellenden in
de oude cultuur, die geen classici van het vak zijn, noemt de Voorzitter de
kunstzinnigen, die in de antieke bouwkunst, in de beeldhouw- en schilderkunst zooveel van hun levensgeluk en schoonheidsontroering vinden.
Hij spreekt de hoop uit dat het het Verbond moge gelukken ook hen tot
zich te trekken en sluit de Vergadering.

VERSLAG
van de Algemeene Vergadering, gehouden in de aula van de Rijksuniversiteit.

Aan het persverslag ontleenen wij het volgende :
Om 2 uur 3o opent de Voorzitter van den Algemeenen Raad, Prof. Dr.
J. R. Slotemaker de Bruine, de vergadering en herinnert in zijn toespraak
eerst aan het doel der vereeniging : „de kennis van en de belangstelling voor
de klassieke oudheid te bevorderen, door alien, die de waarde der klassieke
cultuur voor de Nederlandsche beschaving erkennen, in een algemeen verband
samen te voegen." Dit streven, aldus spr., is ongetwijfeld een reactie op
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stroomingen in een vorige periode ; sommigen, die eerder naar heden en
toekomst dan naar het verleden turen, hebben het zelfs „reactionair" genoemd, echter in volkomen strijd met de feiten en ook met de bedoelingen
De beweging van het geestesleven is als de beweging van den slinger, deze
zwaait heen en weder, en slaat regelmatig door het rustpunt heen. Bleef hij
daar staan, dan hadden wij te doen met een stilstaande klok. Zoo valt iedere
nieuwe beleving te waardeeren als een „reactie", ook het streven om de
waarde der klassieke cultuur te doen kennen. De klassieke geest kan tot
kaste-vorming en zelfvoldaanheid voeren en heeft het ongetwijfeld wel
gedaan. Dat daartegen reactie intrad, is niet anders dan natuurlijk, doch
ook deze sloeg door en bracht ons tot den dubbelen misstand van onhistorisch
leven en van nivelleerende waardeering, die beide verarming beteekenen.
Reeds de klassieke opleiding aan het gymnasium draagt bijzondere
krachten aan tegen de verzakelijking, die ons van alle zijden bespringt. Zij,
die op het erf der exacte wetenschappen een plaats van beteekenis innemen,
hebben voor een niet-gering gedeelte hun vooropleiding juist op het klassieke
erf genoten, en zijn daarvoor erkentelijk. De geneeskunde stamt uit de
oudheid ; in haar wortelen theologie en philosophie, rechten en philologie.
Daarom heeft onze samenleving zulk een sterke behoefte aan een groep,
die naar taal en naar wezen de oudheid kent.
Dit zou spr. handhaven, ook indien gevraagd werd — gelijk geschiedt —
of de wereld, waarin wij leven, niet meer te danken heeft aan Christus dan
aan Caesar en Herodotus, Plato, Homerus en Horatius tezamen. Men zal
het niet mogen tegenspreken en moeten erkennen, dat de oudheid elementen
kent, die correctie van het christendom behoeven om wezenlijk zegen te
kunnen beduiden ; maar ook dan blijkt de kennis van de taal, waarin de
oudste oorkonden van het christendom tot ons gekomen zijn, onmisbaar.
Paulus schreef Grieksch evenals Plato.
Na deze rede van den minister houdt Prof. dr. H. M. R. Leopold, bijzonder
hoogleeraar in de oudheidkunde van Italie aan de Leidsche universiteit, een
rede over de iuventute s, de jeugdorganisaties tij dens den Romeinschen
keizertijd.
Deze iuventute s, zoo betoogde spr., waren oorspronkelijk jongelingsvereenigingen met religieuze strekking en taak ; keizer Augustus heeft ze op
den voorgrond gebracht en gemilitariseerd. Deze eerste keizer liet zijn
optreden als een redding uit een chaos voorstellen ; maar was het in de laatste
eeuw van de republiek werkelijk zoo treurig met Rome en Italie gesteld?
Bij nader toezien treffen we op geen enkel gebied sporen van verslapping aan.
Alleen de wijsgeer Lucretius smeekt de goden om rust voor studie, de jongere
letterkundigen, Catullus vooraan, zoeken met hartstocht nieuwe wegen en
schuwen de politiek geenszins. Nog onder Caesars dictatuur bestond er een
volkomen vrijheid van critiek, zelfs bezadigde politici als Cicero trachtten
door gedichten propaganda voor hun denkbeelden te maken ; ook in militair
opzicht is er geen spoor van verval, Rome veroverde Westen en Oosten tot
Noordzee en Euphraat. De zoo uitbundig geprezen Augustus daarentegen
slaagde er nauwelijks in het voor zijn tijd veroverde te behouden. Op het
gebied der kunst vinden wij dezelfde tegenstelling ; voor Augustus krioelde
Italie van dichters en geleerden, gedurende zijn veertigjarige regeering wordt
geen dichter, geen geleerde geboren. V6Or Augustus brengt de beeldhouwkunst veel interessante portretten en reliefs voort, de Augusteische Ara Pacis
s een teleurstelling zoowel in uitvoering als in beteekenis. In de schilderkunst
is het contrast nog krasser ; de bouwkunst stond in Augustus' tijd verre bij de
.
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een eeuw oudere scheppingen van Sulla ten achter. Caesar, de nooit overwonnen veldheer, heeft een tempel voor de godin van den vrede gebouwd.
Augustus daarentegen laat veertig jaar lang aan een huis voor den oorlogsgod werken ; na de nederlaag van Varus in het Teutoburgerwoud vreesde hij
voor het imperium.
Een geneesmiddel zag Augustus in de militariseering van de iuventus.
Onder aanvoering van de troonopvolgers (princeps iuventutis) oefende deze
organisatie zich in den wapenhandel. Uit een plaats van Dio Cassius blijkt,
dat het werkelijk de bedoeling van Augustus geweest is, den revolutionnairen
geest in de jeugd uit te roeien. Dit is hem gelukt, maar ten koste van vele
goede eigenschappen. Onder Nero werd de iuventus sportief en kunstlievend;
van dit stadium vinden we in Pompei de duidelijke sporen; de plaatselijke
jongelingsvereeniging bezit groote vergaderlokalen en sportterreinen. Zij
deed ook aan plaatselijke politiek. In later tijd wordt de iuventus weer
revolutionnair, maar gedurende de verwarring van de derde eeuw verliest
ze haar algemeen karakter en blijft ze alleen als godsdienstige vereeniging
voortbestaan. Zij keert dan dus tot haar oorsprong terug.
N.B. Prof. Leopold verwijst degenen, die zich in het door hem behandelde
onderwerp verder wenschen te verdiepen, naar Rostovzev, Bleitesserae, Klio
Beiheft III i9o5 en M. Della Corte, Iuventus, Arpino 1924.
Ten slotte zij meegedeeld dat de vergaderingen druk bezocht waren,
evenals de lunch, de thee en de maaltijd, dat de stemming niets te wenschen
liet en dat het Klassiek Dispuutgezelschap „Pnyx" zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, behalve met de voorbereiding en verzorging van het
gezellige gedeelte, met de opvoering van een zeer geslaagd gelegenheidsstuk
„Hermeneus Tyrannos". Ook verdient een eervolle vermelding de uitvoering
van Franck's sonate voor viool en piano door een tweetal Leidsche studenten.
Aan het Curatorium der Rijksuniversiteit een woord van dank voor de
welwillende beschilcbaarstelling van het Universiteitsgebouw !

Ingezonden stukken
I.
Volgens uitlatingen in vergadering en pers beoogt het Klassiek Verbond
in de eerste plaats te zijn een verbond voor niet-classici. In dit kader past
m.i. ook, dat de Verbondsdag niet een congres voor vaklieden zij, doch een
bijeenkomst waar ook den liefhebber-leek veel van zijn gading geboden
wordt.
Ik betwijfel nu of de bijeenkomst op 12 November j .1. van dit standpunt
uit bezien wel in alle opzichten geheel geslaagd mag worden genoemd.
De lezing van prof. Leopold was naar mijn bescheiden en ondeskundig
oordeel buitengewoon interessant, ook voor den amateur. Helaas geloof ik,
dat zij hier en daar voor dezen amateur ietwat moeilijk te volgen was doordat
de spreker lange citaten in het Latijn inlaschte. Men vergete niet, dat de leek
nooit Latijn heeft hooren spreken zonder dat hij het gesprokene ook op
schrift voor zich zag, en zelfs dan zouden citaten uit Lucretius etc. hem nuna allicht jaren van verwaarloozing misschien groote moeilijkheden baren.

.
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Vergis ik mij niet, dan voelde ook de Minister dit bezwaar aan, niet voor
hemzelf natuurlijk, doch voor anderen.
Ook de in de Senaatskamer opgevoerde geestige parodie leed m. i. eenigszins aan ditzelfde euvel, al heb ik het vermoeden dat het ten gehoore gebrachte Grieksch nief steeds even zuiver klassiek was als de citaten van
prof. Leopold ! De parodie behandelde de regeeringsoverdracht van Mnemosyne op Hermeneus ; voor leeken echter is Mnemosyne als terminus technicus
zoo goed als onbekend. En hiermede kom ik tot een verder bezwaar dat, naar
ik meen, vele leeken gevoeld kunnen hebben. Was het geheel nog niet te zeer
een voortzetting van de Mnemosyne-dag? En werd in de verschillende redevoeringen misschien niet iets te veel de nadruk gelegd op Mnemosyne, den
Mnemosyne-dag en op de wereld der beroepsclassici?
Zouden b.v. juristen te Utrecht niet hetzelfde gevoel ondervonden hebben,
dat classici bekruipen zou wanneer zij op een vergadering van de Nederlandsche Juristen Vereeniging veel te hooren kregen over „W.P.N.R."
(Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie !) en over figuren
uit het juristen-wereldje?
Wanneer het werkelijk in de bedoeling ligt om eenmaal 's jaars naar
Utrecht meer leeken te doen samenkomen dan than, nu toch bijna uitsluitend classici en studenten in de klassieke letteren het publiek vormden,
het geval was en tevens dat iedere kla,ssieke verbondsdag een propaganda
zij voor den volgende, dan meen ik dat eenige wijziging als boven aangeduid
misschien aan het bereiken van dit doel ten goede zou kunnen komen.
Mr. H. SCHADEE.

Rotterdam, 24 November 1938.

Naschrift der redactie: Het bestuur en de redactie stellen het op prijs ook
de meening van anderen over het karakter van den verbondsdag te vernemen.

II.
Een aardigheid en een verzoek om inlichting.
Het is overbekend, dat voor de Humanisten ten Noorden van de Alpen
de studie van de talen in het middelpunt en op den voorgrond stond, en dat
met deze talen bedoeld waren Grieksch, Latijn en Hebreeuwsch. Hiervan
maakte een hunner gebruik om een boek, dat hem niet beviel, of te maken
met dit distichon :
R habet Ausonium liber hic, habet R—que Pelasgum,
R—que habet Hebraicum, praetereaque nihil.
ni. ER-RO-RES.
1k heb dit jaren geleden ergens opgedaan en citeer uit het hoofd. Welke
lector benevolus, me doctior, helpt mij aan de ontbrekende namen?
Hilversum.

J. H. GUNNING Wz.

HERMENEVS
IIe

JAARGANG, AFL. 5— 15 JANUARI 1939

Een konstitutioneel keizerschap
Bij schrijvers uit de tijd der Palaeologen, de periode waarin de
macht van Byzantium langzaam wegslonk, vindt men menigmaal
denkbeelden die ons verrassen door hun nieuwerwetsheid, en die
bij vereerders van Plato soms tot meningen voeren die wij voor onverenigbaar houden met de beginselen van alle Kristelijk kerkgeloof.
Als voorbeeld van nieuwerwetsheid op politiek gebied heeft men
aangehaald dat Theodorus Metochites 1 een drietal verhandelingen
schreef over de beste staatsregeling, en daarbij tot de slotsom kwam
dat de beste regeringsvorm een soort van konstitutioneel keizerschap is.
Dat schijnt ongehoord, het absolute karakter van het Byzantijnse
keizerschap, dat geen wettige vertegenwoordiging van het yolk
duldde, en zelfs de Kerk in hoogste instantie aan de Vorst onderworpen achtte, maakt het onderstellen van een konstitutionele
Byzantijnse Autokrator tot een paradox.
Indien men echter de moeite 2 neemt om de tekst van Metochites
in de editie van Muller (zie noot 1) met aandacht te lezen, zal men
niets vernemen van die konstitutionele alleenheerser en dus de
tegenstrijdigheid zien verdwijnen. Ik meen de inhoud als volgt te
mogen samenvatten.
1 In de 10e J aargang van Hermeneus (no. 6, 1938), is een opstel over hem
geplaatst. De drie verhandelingen zijn getiteld rcept 87illoxpwriacc, rcepi
dcpccrroxpccriocc, nept pccaracEoc c . In de uitgave van C. G. Muller, Theodori
Met o c h i t a e Miscellanea, Leipzig, 1821, treft men ze aan op blz. 604-618,
618-625, 625-643.
2 Die inspanning is niet gering. hen Byzantinist van grote ervaring,
M. Treu, klaagt over Metochites, die zich niet bekommert om de lezer en
haastig neerschrijft \vat hem in de gedachten komt. Wie de moed niet opgeeft, en „sich durch seine unschonen and nachlassigen Satzgefiige hindurch
arbeitet" kan ten slotte iets goeds, waarachtig gevoel, bij hem vinden
(Byz. Zeitschr. VIII (1899), blz. 32). Het is mij een raadsel hoe door Strzygowski (Byz. Zeitsch. X, (i9oi), blz. 567) Metochites een „kanstlerisch empfindender Geist" genoemd kan worden. Hij was de donator van de prachtige
mozalken in de Kachrije-Dschami te Constantinopel, maar kan dat iets
bewijzen ten gunste van eigen artisticiteit ?
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„De democratie leidt tot oproer, tot overhaasting (eVapoti.ioc),
tot vleierij van de onwetende menigte, die dan de dupe wordt van
schreeuwers als Cleon en consorten, mensen die nadelig zijn voor
grote mannen als Themistocles en Perild.es. Men denke aan het
Ostracisme."
„Beter is de aristokratie, maar alleen zo lang de aristokraten hun
naam waar maken (anc010e6erav) ; uit alles kan aangenaam en onaangenaam (av cocp6v) voortkomen en zo kan de aristokratie slecht
worden, wanneer de aanzienlijken de ondergeschikten. (TO 8o5X0v)
onwettig overheersen (8earc6eLv). Dan ontstaat opstand van de
onderdrukten en bij de heersers partijzucht. 1 Zij, die beschermers
en redders behoorden te wezen, worden een ramp voor wie aan hen
toevertrouwd waren."
„Een monarch die op wettige wijze heerst, vaderlijk maar krachtig, en, zonder tot rekenschap verplicht te zijn (c'cvey0ovwc), naar
zijn beste weten de zaken bestuurt, zal stellig, indien de onderdanen hem goed volgen en gehoorzamen, overal nuttiger zijn en
voor de gemeenschap en voor ieder persoonlijk. Veel gemakkelijker
is het een man te vinden edel van geboorte, inzicht en moraal, dan
velen die dezelfde loffelijke levensopvatting hebben. Maar die goede
vorst zou tot niets dienen, zonder de medewerking van gehoorzame
onderdanen, gelijk een deskundige werkman niets kan ten uitvoer
brengen zonder de daarbij passende werktuigen. De vorst kan dat
alleen indien de onderdanen zijn leiding in alles volgen, gelijk de
schaduw die van het lichaam.
Doch als de monarch zich niet met de wettige, keizerlijke leiding
omgordt, maar met zijn onverantwoordelijkheid (TO aveuEvov xpc'cToc
civecoatidivoc) en, zonder eerbied voor goddelijke en menselijke
wetten, zijn onderdanen als een dolleman behandelt en zijn wil
tot wet maakt, dan is er, om met Plato te spreken, geen staat
ellendiger dan die door zulk een tyran beheerst wordt."
1k kan in dit alles niets ontdekken dat op een konstitutionele,
of een „soort van konstitutionele" regering betrekking heeft. Er
wordt aangeprezen een voortreffelijk alleenheerser, die weet en wil
wat het beste is, en een yolk dat hem blindelings gehoorzaamt : men
lette op de door mij onderstreepte woorden. Verandert die voortreffelijke vorst in een bezeten tyran, dan wordt de staat diep be1 Bedoeld wordt het vormen van
x6p.p.ccroc, politieke partijen, een benaming gewoonlijk in smadelijke zin gebruikt = poc(p)-7,-pc&,X,ecv.
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klaagd, maar wat het yolk dan mag of moet doen wordt niet gezegd,
en van een maatregel om tyrannie te voorkomen is geen sprake.
Het misverstand is te wijten aan K. N. Sathas, die in het eerste
deel van zijn Mecalcovcx.1) 113LpAL00-11x11 (Parijs Venetic, 1872), grote
fragmenten van Theodorus Metochites heeft uitgegeven en van een
inleiding voorzien. Hij beweert dat Theodorus, na absolute verwerping van een demokraties en, in mindere mate, van een aristokraties bewind, een pleidooi houdt ten gunste van „wat wij tans
noemen een konstitutioneel keizerschap" : 6.Trip vi3v xocAouplvnq
auvs-crytlomx9c pocaraXeEoc c (Inl. blz. 27). Hoe Sathas aan die onjuiste
benaming kwam, is moeilijk te zeggen ; ik vermoed dat hij, vluchtig
lezend, bij 't woord e606voc gedacht heeft aan de modern konstitutionele bepaling dat de ministers verantwoordelijk zijn, en dat hij
daarmee, even onkrities, in verband bracht wat Metochites zegt
van de medewerking der onderdanen van wie toch alleen wordt
geeist dat zij door gehoorzaamheid medewerking verlenen.
Wat hiervan zij, de vergissing van Sathas heeft gevolgen gehad.
Een voortreffelijk kenner van Byzantium, Ch. Diehl, heeft diens
tekst bij zijn beoordeling van Metochites' politieke gevoelens tot
grondslag genomen. De gehele passage luidt : „Son ideal etait plutot
une sorte de monarchie constitutionnelle, et ce n'est pas la moindre
originalite de ce Byzantin du XIVe siecle d'avoir, sous le regime
absolu des basileis de droit divin, caresse de semblables reves." 1
Diehlftdarbj ekivnSaths(uTocylx6)zer
juist vertaald ; het is alleen te betreuren dat hij de gehele uitdrukking niet aan de tekst van Metochites heeft getoetst. Wel spreekt hij
van „une sorte de monarchie constitutionelle", maar die verzachting
of verzwakking van het begrip wordt noch door de tekst van
Sathas, noch door die van Metochites gerechtvaardigd. Immers het
woord konstitutioneel past voor ons bij een staatsbestel dat, steunend
op een grondwet, de rechten van de Kroon erkent en beperkt.
Een ander geleerde van even groot gezag als Diehl, A. A. Vasiliey 2 heeft diens uitspraak geciteerd en zo is er alle kans dat het
misverstand bestendigd zal worden.
1 Zie Ch. Diehl, Etudes byzantines, Parijs, 1905, een bundel studies waarin
(blz. 392-43I) Les mosaiques de Kahrie-Djami besproken worden; op blz.
396-406 vindt men een levensbeschrijving en een karakteristiek van
Metochites. De aangehaalde passage staat op blz. 401.
2 Zijn in het Russisch geschreven bock is vertaald in het Engels en in het
Frans. In die laatste vertaling vindt men het citaat uit Diehl's boek op
blz. 409 van Vasiliev's tweede deel, verschenen te Parijs in 1932.
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Ik voor mij zie in Metochites' gehele verhandeling Over het Keizer
schap een hulde aan zijn weldoener keizer Andronicus II, die hij
bewonderde en liefhad; bij alle wisseling van het lot bleef hij hem
trouw tot aan zijn dood. Dit is een van de beminnelijke trekken in
zijn voor 't overige moeilijk te kennen karakter. De argumenten
echter waarop de tot een huldeblijk geworden verhandeling over de
beste regeringsvorm berust, zijn een gevolg van zijn verering van
Plato, met name van diens Staat en diens Wetten, opgevat en verklaard in de geest van het Neoplatonisme.
Een Platovereerder van groter betekenis dan Metochites was
Gemistos Plethon (± 1355-1452), de bestrijder van Aristoteles en
een hervormer op velerlei gebied. 1 Nu is het wel opmerkelijk dat deze
beroemde geleerde, in een aan Theodorus Palaologus, Gouverneur
(6,E-5-Tc6Tc) van het Despotaat van Morea, gericht Advies (X6yog
aut,tpouXeos-cx6q) over de Peloponnesus, een uitdrukking gebruikte
die, veel meer dan Metochites' woorden, overeenkomst vertoont
— of liever schijnt te vertonen — met wat wij onder een konstitationele regering verstaan. Ook Plethon acht de monarchie de beste
regeringsvorm, mils de monarch goede raadgevers en degelijke
wetten tot zijn beschikking heeft. Die raadgevers behoren klein in
getal te zijn en de wetten moeten bepalen welke plaats in de Staat
zij dienen in te nemen ; zij moeten tevens verhinderen dat iemand
zich bemoeit met zaken die hem niet aangaan. 2
Reeds uit deze definitie blijkt duidelijk d at Plethon zich geheel
aansluit bij de stand enverdeling van Plato's Staat en niet denkt
aan een konstitutionele regering naar moderne, demokratische
opvatting. Zelfs wanneer hij over de godsdienst spreekt heeft hij
zich wel eens uitgedrukt in woorden die men eer heidens dan kristelijk moet noemen. Toch was hij niet alleen officieel Kristen, als lid
1 Men raadplege over hem : H. F. Tozer, A Byzantine Reformer (Journal
of Hellenic Studies VII (1886), blzz. 353-380), Ellissen, Analecta der mittelund neugr. Literatur, deel IV, Leipzig, 186o, blz. 1-154 en D. A. Zakythinos,
Le Despotat grec de Moree I, blzz. 176, 179, 18o, 19o, 227, 265. De naam.
Gemistos Plethon is een tautologie, die men vergeleken heeft met Desiderius
Erasmus ( = Geert Geertsz, volgens een, waarschijnlijk onjuiste, overlevering). Gemistos is gevormd naar 't werkwoord yetigo), volmaken, een populair woord, dat in het N. T. duidelijk tot het kenmerkende vocabularium
van Marcus behoort. Plethon, een vorm die aan 7AVioc en 't niet bij Marcus
kw.c doet denken, is te beschouwen als een geleerde
voorkomende TC
vertaling van het oudere yet/1076c.
2 Ellissen, o.l. blz. 66 en vlg. van de Griekse tekst en blz. III van de
Duitse vertaling.
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der Griekse Kommissie op de Synodes van Ferrara-Florence
(1439) neen, invloed van het kristendom blijkt ook uit zijn oordeel
over de lijfstraffen en verminkingen, die zulk een belangrijke rol
speelden in het strafrecht der Byzantijnen. Hij vond dat verminken van neus, oren of lippen, het geheel of half blindmaken „niet
helleens en niet naar den aard van onze voorvaderen." 1 Zijn autoriteit is ook Kier de klassieke overlevering zo als hij die ziet, en stellig is het waar dat de genoemde wreedheden niet zo veelvuldig waren
in Hellas' bloeitijd, maar Plethon's verontwaardiging mag men
toch beschouwen als een door het Kristendom bevorderde verzachting der zeden, als een „nieuwerwetsheid" van Plethon die
men zal bewonderen.
W assenaar.
D. C. HESSELING.

Hermeneus Tyrannos 2
burger

0 koning Zeus, welk einde zal dit wachten nemen ?
0 heilige Aither, en gij heer van Pytho's kloof !
Wanneer zal onze koningin Mnemosyne
Ontstijgen aan der zoete nachtrust sluim.ering ?
0 vaderlijke bodem van klassieken grond,
Welke uitkornst zal dit leed van Lange wachtenslast
Belonen ? Lang, te lang reeds spiegelt Helios
Zijn gouden aanschijn in het zilvren watervlak.
grijsaard Waarachtig, wie U zo hoort spreken, Chalkias,
Zou nooit geloven, dat gij koperslager waart.
burger
Bedenk o vriend, wij zijn de bloei van Hellas' stam.
Laat daarom ook het woord, dat aan u w tong ontvliedt,
Getuigen van die bloei in uw klassiekcn geest.
grijs.
Nog nimmer hoorde ik uit uw mond een woord zo vol
Van waarheid zo schoon uitgesproken. Maar nochtans
In 't doel geschoten wil ik zien mijn wederwoord.
Gij weet wellicht — want wijze manner hebben 't ons
Reeds lang verkond — dat 't tragies knnstwerk ons gedoogt,
Te spreken onze eigen spraak, eenvoudig en
Oprecht vulgair naar onzen burgerlijken aard.
Laat ons daarom, wat ons in 't diepst van 't hart beroert,
Verluiden zonder opsmuk in de omgangstaal.
burger
Je hebt gelijk; ik weet nu hoe 'k het zeggen moet:
Waar blijft toch onze koningin Mnemosyne ?
1 Aldus in een geschrift aan Keizer Manuel II, Palaeologus, over de toestand van de Peloponnesus, zie Ellissen, o. 1. Dlz. 55, van de Griekse tekst
en blz. ioo van de Duitse vertaling. In zijn Aantekeningen (blz. 131-154),
geeft Ellissen telkens de plaatsen van Plato op, waaraan Plethon zijn mening
ontleent.
2 De redactie van Hermeneus stelt het op prijs, dat zij thans „Hermeneus
Tyrannos", dat door het klassiek dispuutgezelschap te Utrecht „Pnyx" op de
Klassieke Verbondsdag van 12 Nov. j.l. met veel succes is opgevoerd, kan

publiceeren.
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grijs.
burger
grijs.
burger

grijs.

J a, 'k kan niet zeggen, dat 'k dit wachten prettig vind.
Als het nog langer duurt, dan word ik ongerust.
Het goeie wens is niet meer in haar eerste jeugd!
't Is waar, ze is niet jong meer, maar ze is nog kras.
Daarom is het te gekker, dat verleden jaar
Pas voor de vierde maal haar jaardag werd gevierd.
En nu wij voor de vijfde maal verzameld zijn,
Waar blijft ze nu ?
Laat ons het vragen aan het koor,
Want daar is toch het koor in de tragedie voor.

koor
Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai!
koorleider Ioo Ga kai Zeu panderketa!
Ea, anass' Athana, oo pai, Gas pai Zeu!
koor
Otototototoi, oo moi, popoi, da!
Pou pote Mnamosyna, pote pou ?
koorl.
koor
Pote pou, pote pou, pote pou ?
koorl.
Pou pote Mnamosyna, pote pou ?
(trompetgeschal)
koorl.
Ah ah ! Wat hoor ik, wat zie ik ?
Wat klank vliegt mij toe ? Wat onzichtbre geur
Van god ? Van mens ? Van gemengd geslacht ?
koor
Hahaha, hahaha!
koorl.
Een heraut, een heraut!
Zal hij ons, zal hij ons
De komst van Mnemosyne melden ?
heraut
Hallo, hallo, hallo geachte luisteraars,
Ik vraag uw aandacht voor een extra bulletin:
Wij, koningin Mnemosyne van enzovoort,
Aan alien, die dit Koren of misschien ook niet,
Saluut ! Enfin de hele zaak komt bier op neer:
De koningin heeft erge last van podagra,
Het zou haar dood zijn als ze doorregeren bleef.
Dus ziet ze zich genoodzaakt, tot haar grote spijt,
Om zonder uitstel afstand van den troon te doen.
Haar opvolger beveelt zij daarbij minzaam aan;
Weldra verschijnt hier voor u dus uw nieuwe heer.
grijs.
Zeg kerel, wie ben jij wel, dat je je vermeet
Om zulke grapjes uit te halen met het yolk ?
her.
Er wordt in de tragedie niet getutoyeerd,
Zodat u zeggen moet : zeg kerel, wie zijt gij ?
Als u het weten wilt : mijn naam is Polygoon,
De eerste omroeper van Zijne Majesteit,
die van dit ogenblik of aan het land regeert.
Wie hierom lachen wil, die moet het dadelijk doen,
Want in het huis van Hades wordt alleen gehuild.
Haal jij dan maar direct je zakdoek voor den dag;
burger
Zou je soms denken dat wij Grieken Perzen zijn ?
Wij laten ons niet kisten door een dictatuur.
Het is iets anders, als een koning afstand, doet
Ter wille van zijn zoon en wettig erfgenaam.
Edoch, wanneer het Hare Majesteit behaagt
Aan podagra te lijden en dus af te zien
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grijs.
her.
koorl.
hoot'
her.

Van de regering, laat ze wel bedenken, dat,
Vermits zij nimmer in den huwelijken staat
Getreden is, er ook geen erfgenaam bestaat :
Dus moet het yolk beslissen, wie regeren zal.
Het yolk, en niemand anders, heb je dat verstaan ?
Breng deze boodschap, Polyphemus, aan je heer.
Mijn naam is Polygoon!
Sp ant de kroon
Ook in toon.
Ik zie mijn heer al komen. Wachten jullie maar!

Hermeneus Ik ben Hermeneus, Hollands meest gelezen blad.
Tot onder de scholieren reikt mijn faam.
Het knaapje, nauwelijks den kleuterschoen ontgroeid,
Hij wordt door mij op iederen i 5den van de maand
Klassiek gevormd in 't lezen en in 't puzzelen.
Maar ook voor d'ouden dag ben ik een steun en troost,
Verfrissend 't oud vernis, waarmee eens Hellas' geest
Zo goed als 't ging het kinderlijke brein bestreek.
Maar luistert thans naar het program van mijn regiem.
grijs.
Mijnheer Hermeneus, luister eens, ik wou u graag
Jets vragen; ik stel namelijk een grijsaard voor.
Het vak van grijsaard is bijzonder delicaat;
Gij weet voor welke taak wij in tragedies staan:
Wij halen altijd de kastanjes uit het vuur.
Herm.
Spreek vrij , brand echter uw bej aarde vingers niet!
grijs.
Men zegt hier, dat Mnemosyne nooit is gehuwd;
Nu, hieromtrent bestaat een altera lectio.
Men fluistert zelfs, dat uit haar huwelijk met Zeus
Een welgeschapen negenling geboren werd.
Medunkt, dat een van hen moet zetelen op den troop.
Herm.
Hoe hebt gij al te haastig dezen dunk verspraakt.
Weet gij dan niet, dat haar door 't goddelijk bestel
Slechts vrouwelijk nakroost werd verleend ? Gij kent ze wel:
Die meisjes wilden alien bij het onderwijs.
Maar ach, de tand des tijds heeft ook dees wens verijld:
Zo menig rector sprak tot hen met sombre stem:
Heis g'aner kreissoon gunaikoon murioon horaan phaos!
Slechts een van deze koninklijke schaar hield vol:
Clio . . . zij hospiteert nu voor geschiedenis.
De zusjes hebben 't echter allen opgegeven:
Melpomene zingt op liefdadigheidsbazars,
En wie kent niet het instituut Terpsichore ?
Verder herinner ik m' alleen Thalia nog;
Ik zag haar naam toevallig op een bioscoop,
Ze schijnt nu Thalia te heten, maar enfin,
Dat doet hier niet ter zake. Wat ik zeggen wil
Is, dat een wettig troonopvolger niet bestaat,
grijs.
Bij Zeus, uw mening hebt ge in bondig woord verklankt.
Vol eerbied naak ik thans, o heer, tot uw gezag.
Alvorens ge echter ons ontvouwt den grondslag van
tJw heerschappij, geef ik u d'oudbezonnen raad
Te peilen in uw yolk den weerklank, dien ge vondt.
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how,

burger

koorl.
burger

Nosos

burger
N.
burger
N.

Geen diepen peil, voorwaar, zult gij thans peilen gaan.
Tracht niet ons yolk te winnen voor uw tyrannie!
Wij willen Mnemo houden en het maandlijks bulletin,
Dat zij zo mooi kon schrijven in alle wereldtalen
En soms zelfs in 't Latijn.
En 't jaarlijks feest met al zijn nieuwe abonne's,
Met entre-actes en Apollohymnen en
De fijn-klassieke spheer van 't philologenvolk.
J a, laten wij onszelf zijn : daar zorge Mnemo voor!
Trouwens, ik denk dat zij spoedig hersteld zal zijn,
En dan is 't weldra uit met d'al te vermetele toon
Van dezen heer en van zijn vriendje Polygoon!
• • . • Maar wat voor schrikgestalt zie ik herwaarts genaken ?
Schrik niet, o mannen burgers, van mijn vreemd entree.
Mijn naam is Nosos, 'k ben een dea ex machina,
Verkondend tijding over Uwe zieken koningin.
0, zeg ons met snelle tong, godinne, hoe zij 't maakt.
Veel woorden sparend meld ik u 't haar toebedeelde lot; om kort te gaan; ze is gezond . . . maar ziek.
Hoe kan het, dat zij ziek maar ook gezond zou zijn ?
Uw aandrang doet m' ontsluiten 't droevig lotsbestel
Van haar, de knapste aller vrouwen op dees aard.
U alien is bekend, hoe zij haar ouden dag
Rustig in een tehuis voor oude boeken sleet.
Totdat zij in haar zoveelste nova series
Sprak tot zichzelve : onbekend maakt onbemind.
Gij weet, hoe haar geluk door dit woord werd ontketend:
Zij werd de koningin van 't grote najaarsfeest,
En vele onderdanen schaarden zich om haren troon.
Maar toen nam koning Zeus de gulden weegschaal op,
En legde erin twee loten van de onwrikbare dood,
Een van den fieren Hermeneus, en aan d'andere kant
Dat van de schone Mnemosyne ; en nemend in
Het midden hief hij op de weegschaal. Echter ziet :
De beide loten hielden elkaar in evenwicht.
Toen echter welde toorn in 't zwartomstroomde middenRif van Kronos' zoon, en sprak het bittere woord:
„Ouk agathon polykoiranie; heis koiranos estoo.
door nu gij, Nosos, mijn onverbiddelijk besluit:
Daar voor dees twee de dag des lots nog niet gekomen schijnt te zijn, beveel ik u om een van hen
Te kluisteren aan een eeuwig ziekbed, want, bij Zeus,
Van alle kwaden is de tweeheid 't grootste kwaad.!"
Zo sprak de wolkenverzameldar en knikte met
Zij n. wenkbrauw; de hemel dreunde, maar met snelle tred
Daalde ik naar de aarde en meldde 't vaderlijk besluit.
Maar zij, Mnemosyne, zij sprak het edelste woord,
Dat ooit een vrouwenmond verliet : „Ik ga accoord"
Zo zei ze, „Ik offer me op, ik wil de zieke zijn.
Want waar een strijd is om 't bestaan of om de macht,
Past het te wijken voor het mannelijk geslacht"
Zo sprak ze en ze voelde reeds haar wens vervuld,
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koorl.

koor

Want aanstonds plantte ik haar in het been een ziektekiem,
Die haar nu voortaan 't feestvieren onmogelijk maakt.
Een zware last van kwaad ontsproot aan het vrouwendom.
Maar wijs en dubbel wijs is zij
Die het eerst deze waarheid hoog-denkend verpeinsde:
Nooit aan den man te stellen haar wil vijandig.
Aner, hostis pot'estin,
Mepote, m'epote, oo potniai Moirai!
Aner ho panta nemoon
Theit' emaai gnoomaai kratos antipalon!

Mnemosyne (achter het toneel)
0, o, o.
koorl.
Maar hoort gij niet een zacht gejammer zacht weerklinken ?
Zou het van Philomela of van Procne zijn ?
Mnem. (komt op, gesteund door Hippokrates)
Oh, quelle douleur, o welcher Schmerz, it is horrible!
0 weh, mein Fuss, my leg, mon pied,
0 crus, o pes, o podagra!
Quousque tandem abutere patientia nostra ?
burger
Voorwaar nog nooit hoorde ik door een zo schone vrouw
Zo schonen kommos op zo schone wijs gezegd.
Mnem. Weh, wieder sticht die Bremse mich, mich arme Dulderin.
Wohin irrt mein Pfad ? 0, quel aiguillon
De folie vagabonde ! Loose me, oh loose me now;
Lay me down; all my strength is gone from my feet!
Mnem. (zinkt neer in een zetel ; Hipp. knielt en onderzoekt haar voet)
koor
Polla ta deina, all'ouden
Podagras deinoteron pelei.
Hipp.
Medunkt mevrouw, die plaats is hopeloos corrupt.
Ik weet geen raad, mijn critisch apparaat versaagt.
Mnem. Wie schade, wie viele Konjecturen
Hab ich da wieder umsonst gemacht !
grijs.
Als ik eens vragen mag, wie is toch deze heer ?
Nosos
Het is Hippokrates, zoon van Melancholos.
Knapste geneesheer van de stervers. Ik droeg hem op
Het lijden te verzachten van Mnemosyne.
grijs.
Ik groet u heer. Wij grijsaards zijn verschrikkelijk
Benieuwd, hoe gij die plaats wel emendeert.
Hipp.
Ik werk met zwarte en gele gal en bloed en slijm,
Maar hoe ik dat wel doe, dat is mijn vakgeheim.
Mnem.
Da ist der Stachel wieder; ah, ah, encore!
Sed video nunc, non iam dies festos
Celebrare posse me miseram.
koor
Polla ta deina, all'ouden
Podagras deinoteron pelei.
Mnem.
Hermeneus dear, you see the things I am suffering,
And now, before I go, I will tell you what I wish.
In dieser schiksalsschweren Stunde sollst du mir
Ex animo versprechen, ce que j'irai te dire.
Ich gab, nur dir zuliebe, mein Gesundheit hin.
Das sollst du mir vergelten, ach . . . mit gleichem nicht,
Since nothing is more precious than health and life.
Sed oro te, Hermeneus, atque obsecro
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HeYM.

Mnem.
Herm.
Mnem.
Herm.
Mnem.
Herm.
Mnem.

koor

Herm.

koor
Herm.
koorl.
Herm.
koorl.
Herm.

Ne umquam desinas amare artem philologicam.
J amais, j amais to peux mourir un autre amour.
Hier diesen lieben Biirgern darfst du nicht
Eine Stiefmutter geben, eine schlechtere Frau als mich,
Who in her jealousy will lift her hand against
My citizens and yours. Ne fais pas cela, je te prie.
Non dubito quin hoc promittere velis.
Und nun, lebt wohi, lebt stolz in dem Bewusstsein dass
Mnemosyne vollbracht hat, was kein andres Weib vollbringt.
Dat zal ik, wees maar kahn, ja, ik beloof het u.
De philologie zal steeds mijn liefste lief de zijn.
En niet een jaar slechts zal ik om u rouwen, neen,
Maar zolang als mijn hele leven duurt, o vrouw.
Om mij te redden gaaft ge wat u het liefste was,
Want nooit meer zal men u zien aan enig drinkgelag.
Ihr habt es selbst vernommen, oh my citizens,
Non all'amorem se habiturum promisit.
Ja, dat verklaar ik en ik blijf erbij.
Then take
Hermeneus, from my hands all these philologists.
Ik neem ze als een lief geschenk uit dierbre hand.
Du sollst ihnen eine Mutter sein in meiner Statt.
Dat moet wel, nu gij van mij weggenomen wordt.
Ah, ah encore, quelle souffrance!
Oh, the cruel things I suffer, quam dolet mini pes!
Je ne commande déjà plus a ma langue,
Wie das bebende Herz laut pocht an die Brust!
I'm nothing . . . . farewell, my citizens!
A/ (gesteund door Nosos en Hipp.)
Me miseram, non iam dies festos-sed podagram sempiternam!
Ah, mon pied, mein Fuss, my leg, o crus, o pes!
Polla to deina, all'ouden
Podagras deinoteron pelei.
Voorwaar, then treurzang, vrouwen, hebt ge schoon getreurd.
Want nimmer zal ik 't laten rouw te plegen om
Dees wijze vrouw, die nu voor mij in 'tziekbed ging.
Voorgoed is zij nu terug naar 't huis der boeken gegaan,
Waar zij doorlijden zal een feesteloos bestaan.
Tycha, tycha dyspalaistos hekei.
Aiai, ioo, mai moi!
Barea men pherein, homoos de tlathi!
0 moi, tlamoon!
Tetlathi, Hermeneus, kai anascheo kedomenosper.
Dat 's waar : voortaan ben ik de koning van het feest,
Thans rust het roer der vreugd in sterke mannenhand,
En 't schip van feest zet koers in panklassiek verband.
Welaan dan, burgers, leent mij een gewillig oor,
Want ik, Hermeneus, lees u thans mijn troonrede voor:
Mnemosynes bewind was slechts een eendagsrijk,
Mijn rijk, o mannen burgers, is een eeuwig feest,
Voortaan is iedre dag klassieke dag, en gij
Wordt dagelijks gevuld met eeuwenouden geest.
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burger
Herm.

grijs.
Herm.

grijs,
Heryra.

grijs.

(gebons
Herm.

0 beer, wie zal die vulling vullen en welk een
Systeem zal voor die distributie nodig zijn?
Daartoe heb ik benoemd een dagelijks bestuur,
In voorbereiding is een wekelijks bestuur,
Voorlopig kunnen wij, me dunkt, daarmee volstaan.
Daarnaast is echter ingesteld het volgende:
Een lage raad, een hoge raad, een ereraad,
n ook een algemene raad, waaraan weldra
Nog een bijzondre raad zal worden toegevoegd.
Opdat echter dees organisatie ook naar wens
Zal functioneren, moet mijn staat worden vergroot.
Fris bloed is het, waaraan de staat behoefte heeft.
Daarom wordt nu terstond het burgerrecht verleend,
Ten eerste : aan kinderen beneden zestien jaar . . . .
Mag ik eens vragen : is dat bloed niet al te fris ?
Indien dit een bezwaar is, wordt het door punt twee
Geheel gecompenseerd, vermits punt twee behelst:
Ook ouden van dagen sluit de staatsgemeenschap in.
De derde groep, die toegelaten wordt, bestaat
Uitsluitend uit de minnaars van d'antieke cultuur.
Zeg mij nu niet, dat gij het vakgenotenfeest
Verkiest boven 't klassiekgevormd gemenebest.
Wat kan het u schelen of ge naast een classica
Of naast een zesdeklas gymnasiaste zit ?
0 ja, bij Zeus, ik voel voor het gymnasium!
Dit enthousiasrne, grijsaard, past uw leeftijd slecht.
Neem me niet kwalijk, ik viel even uit mijn rol,
Maar nu wil ik weer op en top een grijsaard zijn
En tot u spreken in de . . . . Maar wat boor ik daar
op de deur).

0, naar dit huis in aantocht is een sterke vent,
Eurystheus stuurde hem om. uit Thracia's woestijn
Hierheen te brengen Diomedes' paardenspan.
burger
Gij spreekt voor mij een duister woord in 't duister uit.
Herm.
Wat, heb je wel gehoord van Herakles den held ?
( le klas gymnasiast, steekt vinger op)
Meneer Hermeneus, onze rector zei .
Herm.
Dag vent,
Vertel mij eens, ben jij wel onder de zestien jaar ?
gymnas. Ik ben twaalf jaar, meneer, en op mijn eerste rapport
Had ik voor Latijn een 8, en onze rector zei . . . .
Herm.
Jij krijgt van mij het burgerrecht, boor vent.
gymn. (steekt vinger op)
Meneer,
(Mnem. verschijnt)
Daar is een oude mevrouw, zij wil zo graag .
Herm.
Bij Zeus,
Begoochelt mij met ijdle vreugde bier een god ?
Ik waande haar verloren, o welk een . . . .
(steekt vinger op)
Meneer,
gvmn.
Zij wou zo graag ook in 't klassiek verbond.
Herm.
0 onverhoopt gekomene, die 'k nooit meer dacht te zien,
Natuurlijk krijgt zij 't burgerrecht; maar gij o knaap,
Gij zult mijn beste gastvriend zijn : gij krijgt van mij
Een extra aandeel in het vreugdemaal . . . .
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Meneer,
gym. (steekt vinger op)
Het spijt mij, 'k moet weer weg, om 't proefwerk af
Te maken, dat de rector opgegeven heeft.
Herm. Vaarwel, ik hoop, dat gij dezen Eurystheus moogt
Tevreden stellen. Maar thans wil ik eindigen
Met de wens, dat gij mij uw vertrouwen schenken zult.
Of heeft het koor nog iets te zeggen tot besluit ?
lwor
Wij stemmen gaarne met dees gang van zaken in :
Aitoumen eumatheian Hermanos dosin !

Sedulius' Paschale Carmen
In de steeds toenemende belangstelling, die de Latijnsche Christelijke
auteurs den laatsten tijd van de zijde der classici genieten, laat ook de Vrije
Universiteit zich niet onbetuigd : deze uitgave, met commentaar en vertaling,
van de eerste twee boeken van Sedulius' gedicht over de wonderen van Oud
en Nieuw Testament, als proefschrift aan genoemde Universiteit verdedigd,
geeft daar weer eens blijk van.
Men kan over de keuze, door den heer Scheps gedaL , n, verschillend denken.
De litteratuur over Sedulius was langzamerhand zoo uitgebreid geworden, dat
een uitgave met een samenvattende inleiding welkom kon zijn; in den tekst
van het Paschale Carmen vindt men bovendien zooveel moeilijke plaatsen,
dat den lezer een vertaling en een commentaar goed te pas kunnen komen.
Maar aan den anderen kant vraagt men zich toch ook wel af, of aan een
dichterlijk zoo onbelangrijk werk als dit Carmen — de dorre verhaaltrant en
de onbezielde rhetoriek worden er maar zelden opgefleurd door een aardig
gevonden regel en dieperen indruk maakt het vrijwel nooit — niet te veel
eer wordt bewezen door het te vertalen en er een uitvoerigen uitleg van te
geven. Er wachten nog zoovele werken van meer belang!
Doch hoe men ook over de keuze van den heer Scheps moge denken, de
wijze, waarop hij zich van de ondernomen taak heeft gekweten, verdi.mt lof,
in velerlei opzicht. Zijn inleiding, die van grondige kennis van de litt:Tatuur
over Sedulius getuigt, vat de bekende gegevens over den persoon \Tait den
dichter en over zijn Paschale Carmen verdienstelijk samen. Dat ook de theologische zijde van Sedulius' werk zijn belangstelling heeft, toont Dr. Scheps
daarna in een dertiental bladzijden over het „dogmatisch standpunt" van
den dichter.
- is
De vertaling — de eerste volledige van dit gedeelte van het Carmen
een degelijk stuk werk. Met groote nauwgezetheid is de lang niet altijd gemakkelijke tekst in goed Nederlandsch overgebracht. Hier en daar zou ireni
den zinsbouw wat soepeler gewenscht hebben, doch bij een origineel van geringe litteraire waarde kost het al weinig moeite, zich over dat gemis heen
te zetten.
Dat de vertaler wel eens een minder gelukkigen greep heeft gedaan, spreekt
bij een werk van langeren adem bijna vanzelf. Het heeft hier geen zin om op
zulke vergissingen uitvoerig opmerkzaam te maken en ik beperk mij daarom
1 Sedulius' Paschale Carmen, Boek I en II, ingeleid, vertaald en toegelicht door N. Schep ,;.
Diss. Vrije Universiteit, Delft 1938.
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tot een drietal plaatsen, waar Dr. Scheps' vertaling mij minder juist lijkt.
Wanneer I, 1 o6 van Henoch gezegd wordt : sed moss miratur ademptum, zou
ik onder adimere liever verstaan het ontrukken (subtrahere) aan den dood
dan het overbrengen naar den hernel. Men vergelijke II, '15 : Herodes Christ()
Een van de dingen, waarover de afgodendienaar
stimulatus adempto
I, 265 vv. de bescherming van zijn goden afroept, is coniugii fides (267). De
heer Scheps vertaalt dit door „de huwelijkstrouw." Zou men hier niet liever
denken aan bet gebruik van een abstractum i.p.v. een concretum en den
man laten bidden, dat de trouw van zijn vrouw bewaard mag blijven ? — Nadat in II, 36 over de boodschap van den Engel Gabriel aan Maria gesproken is,
zegt Sedulius et dictum comitata fides, uterumque puellae sidei'eum mox implet
onus etc.. De heer Scheps, die vertaalt : „en het woord vond geloof", verwijst
in zijn toelichtingen naar de woorden puellae credentis in de paraphrase in
proza, door Sedulius zelf van zijn gedicht gemaakt. Ik zou liever den nadruk
leggen op de woorden fidelis verbi in de paraphrase en fides in het Carmen
verstaan als de vervulling van het gesproken woord. Men vergelijke 1).v .
Ovidius, Met. 3, 527 dicta fides sequitui en Fasti 1, 359 verba fides sequitur.
Het aantal van zulke plaatsen, waar de vertaler minder gelukkig is geweest, blijft echter zoo klein, dat aan den algemeenen indruk van deskundigheid en zorgvuldigheid geen afbreuk wordt gedaan.
In den commentaar heeft Dr. Scheps zijn vertaling toegelicht of verdedigd.
Citaten uit de proza-paraphrase spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
Voor mijn gevoel maakt echter de heer Scheps wel wat overdadig gebruik
van citaten uit werken over taalkunde, litter -tire geschiedenis en dergelijke.
Tenzij men van de een of andere autoriteit een treffende formuleering wil
aanhalen, verdient het de voorkeur, de mededeelingen der geraadpleegde
werken met eigen woorden samen te vatten ; dat maakt een commentaar
prettiger in het gebruik.
Soms schijnt de heer Scheps de gebruikers van zijn boek eenigszms te on derschatten. Een mededeeling als „Staat het simplex i.p.v. het compositum,
dan wordt het aan de fantasie van den lezer overgelaten te ontdekken, wat
met toevoeging van de praepositie wordt uitgedrukt" (blz. 85 86) werkt
mogelijk prikkelend op den speurzin van gymnasiasten die op hnn eerste
Ovidius-lectuur zwoegen, maar in een wetenschappelijken commentaar is zij
niet op haar plaats.
Ook gebeurt het nog wel eens, dat de heer Scheps zic h scl , uldig maakt aan
die algemeene zonde aller commentatoren, de overbodige mededeeling.
Wanneer I, 33 het woord virtus voorkomt in de beteekenis van „kracht"
of „macht", wordt uitvoerig meegedeeld, dat virtutes dikwijls „wonderers"
beteekent, een mededeeling, die bij I, 95 nog eens herhaald wordt, terwijl
het adverbium „dikwijls" daar zelfs achterwege blijft. Of moet men veronderstellen, dat Dr. Scheps zich al bij voorbaat verdedigen wilde tegen de
toch wel denkbeeldige beschuldiging, dat hij deze beteekenis van virtus
niet kende ?
Dit alles zijn echter slechts kleinigheden, welke aan den indruk van zaakkundigheid en degelijkheid, dien ook de commentaar van Dr. Scheps bij
den lezer achterlaat, niet dan in zeer geringe mate afbreuk doen. Iedere lezer
van Sedulius zal in dit boek een nuttigen en betrouwbaren gids vinden.
Bloemendaal.

G. WI J DEVELD
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Het Oud-Christelijk Latijn'
Mocht ik eenigen tijd geleden de openbare les aankondigen van Mej.
Mohrmann, die zich bezig hield met het oud-Christelijk Latijn, thans vraagt
een dergelijke rede van Dr. Janssen de aandacht. Ook Dr. Janssen komt
voort uit de school van Schrijnen en hij is, na den door velen betreurden
dood van den Nijmeegschen linguist, geroepen een deel van diens taak over
te nemen.
Voor zijn openbare les heeft hij de semantiek als onderwerp gekozen,
en hij wijst er op, dat dit onderdeel der taalwetenschap tot taak heeft na
te gaan, hoe de Christenen profaan-Romeinsche begrippen verwerkten,
welke groepen der Romeinsche samenleving vooral hun bijdragen voor den
Christelijken woorden- en begrippenschat leverden, hoe groot de invloed
van vreemd taal- en kultuurgoed was en in hoeverre de Latijnsche Christenen
deze vreemde elementen op zelfstandige en eigene wijze wisten te verwerken.
Een nauwgezette bestudeering van den groei der begrips- en woordcomplexen
zal ons in staat stell€ n de geweldige cultureele ontwikkeling, die waar te
nemen valt tusschen den tijd der eerste Latijnsche Bijbelvertalingen en dien
van Augustinus, stap voor stap te volgen en vele vragen te beantwoorden,
die de cultuurgeschiedenis stelt, maar wier oplossing zij zelf niet vermag
te geven.
Hoe de semantiek deze taak kan vervullen, demonstreert Dr. Janssen
nu aan talrijke voorbeelden, in het bijzonder aan, den ontwikkelingsgang van de beteekenis van woorden als catholicus, martyr, confessor e.d.
Inderdaad zijn deze specimina voldoende om den lezer te overtuigen van de
waarde der semantische studien ook op dit terrein, dat nog voor het grootste
gedeelte braak ligt.
Het is verheugend op te merken, dat de geest van Schrijnen in zijn jongeren voortleeft. Van hun studien mag men, na hetgeen reeds geboden is,
nog veel verwachten, dat nieuw licht ontsteekt niet alleen op taalkundig
gebied, maar ook op het terrein der cultuurhistorie en zelfs der kerkgeschiedenis. Ook van deze rede zullen zoowel philologen als theologen met leering
kennis kunnen nemen.
Amsterdam.

A. SIZOO.

Bladvulling
Den belangstellenden lezer wordt gevraagd het hier volgende citaat terecht
t e brengen. Laat ik vooraf zeggen, dat het niet modern is, hoe modern het
ook
lijkt
.
E.
S.
Mit diesem allgemeinen Maszstab versehen konnen wir nicht lange zweifelhaft sein, wie wir den Lykurgischen Staat beurtheilen sollen.
Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit Hintansetzung aller andern
geiibt wurde, Vaderlandsliebe.
1 Semantische opmerkingen over het Oudchristelijk Latijn, openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de Grieksche en Latijnsche taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, door Dr. Harry H. Janssen, Nijmegen, 1938.

103
Diesem kiinstlichen Triebe wurden die natiirlichsten, schonsten GefUhle
der Menschheit zum Opfer gebracht.
Auf Unkosten aller sittlichen Gefuhle wurde das politische Verdienst
errungen und die Fahigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine ehliche
Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundschaft — es
gab nichts als Burger, nichts als biirgerliche Tugend.
Auf eine noch emporendere Art wurde das allgemeine Menschengefuhl
in Sparta ertodtet, und die Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die
Gattung, ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgesetz machte den
Spartanern die Unmenschligkeit gegen ihre Sklaven zur Pflicht; in diesen
ungliicklichen Schlachtopfern wurde die Menschheit beschimpft und mishandelt.
In dem Spartanischen Gesetzbuche selbst wurde der gefahrliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mittel and nicht als Zwecke zu betrachten —
dadurch wurden die Grundfesten des Naturrechts und, der Sittlichkeit gesetzmassig eingerissen.
Die ganze Moralitat wurde preisgegeben um etwas zu erhalten, was doch
nur als Mittel zu dieser Moralitat einen Werth haben kann.
Kann etwas widersprechender sein und kann ein Widerspruch schrecklicher
Folgen haben als dieser? Nicht genug, dasz Lykurgus auf den Ruin der
Sittlichkeit seinen Staat grundete, er arbeitete auf eine andere Art gegen
den hochsten Zweck der Menschheit, indem er durch sein fein durchdachtes
Staatssystem den Geist der Spartaner auf derjenige Stufe festhielt, worauf
er ihn fand, und auf ewig alle Fortschreitung hemmte.
Aller Kunstfleisz war aus Sparta verbannt, alle Wissenschaften wurden
vernachlassigt, aller Handelsverkehr mit fremden VOlkern verboten, alles
Auswartige wurde ausgeschlossen. Dadurch wurden alle Kanale gesperrt,
wodurch seiner Nation helle Begriffe zuflieszen konnten; in einer ewigen
Einformigkeit, in einem traurigen Egoismus sollte sich der spartanische
Staat ewig um sich selbst bewegen.

Oplossing Puzzel
Virtus est medium vitiorum et utrimque reducturn.
Igor. Ep. I. 18,9.
Lucretius, Bibulus, Ariminensis, Sthenelus, Vulteius, Assuria, Reate,
Astraea, Atridae, Ummidius, Aequirnaelium, Idaeus, Pierides, Euterpe,
Eumedes, Lucullus, Viscus, Statius, Ligures, Phormio.
Oplossingen ontvangen van : Dr. N. Scheps, Amsterdam ; Dr. J. H. Leo
pold, Apeldoorn; Dr. H. v. d. Kamp, Domburg; Ds. G. Verdoes Kleyn ,
Dordecht;M.RBuin,DrJWFchsM.AnieHol,Idat
E. J. Koppeschaar, Mr. A. ten Sande, Dr. M. A. Schepers, Mr. J. Nuhout
van der Veen, 's-Gravenhage ; Carel F. Leverman, Groningen ; Ant. R. J.
van Keeken, Kaatsheuvel; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen; P. fr. A. Burgers
0. F. M., Megen; Dr. P. J. J. Endenburg, Schiedam; Th. H. d'Angremont,
Soest; Dr. C. Veltenaar, Tholen; Mr. Dr. A. D. van Regteren Altena, Dr,
H. Th. van Wimersma Greidanus, Utrecht ; Dr. K. van Brabant, Diest, Belgie .
De prijs is toegevallen aan Dr. H. Th. van Wimersma Greidanus, Utrecht .
E. S.
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Het Nederlandsch Klassiek Verbond
(goedgekeurd bij Kon. Besl. 27 Sept. 1938, N°. 8o)
A dres van den Secretaris : Prof. Mr. H. R. Hoetink, Tintorettostraat 6,
Amsterdam.
Postgirorekening No. 34264o ten name van den Penningmeester Nederlandsch Klassiek Verbond, Amsterdam.
Gemeentegiroyekening van Amsterdam, Letter N 1847, ten name van
Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het N. K. V.

Redactie : DR. L. ALMA, Dr. J. C. BRUYN, Prof. Dr. A. Srzoo
(Stukken voor de redactie bestemd te zenden aan Dr. Alma, Memlingstr. 13,
Amsterdam- Zuid).

Een vraag uit Athene
Ons medelid Dr. Jan den Tex, 34, rue Theotokopoulon, Athene (8)
schrijft ons :
Bij het lezen van den oproep van Prof. Muller in Hermeneus
no. 2, bekroop mij de gedachte, of niet een in Athene wonend
kunsthistoricus door zijn woonplaats en werkkring zekere diensten
aan de leden van het N. K. V. zou kunnen bewijzen.
Ik denk hierbij in de eerste plaats aan degenen, die een reis naar
Griekenland ondernemen en die bij voorbereiding of uitvoering hulp
noodig hebben : bibliografie, itineraria, vrije toegangskaarten tot
musea, bemiddeling bij Grieksche autoriteiten, in bijzondere gevallen een rondleiding hier of daar kortom alles wat den liefhebber van Romeinsche oudheden op zoo onovertroffen wijze van
de zijde van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome geboden wordt.
Ook voor in Holland blijvenden kan soms een „wetenschappelijk
gezant in Athene van het N. K. V." van nut zijn, b.v. om zich
foto's te verschaffen, of oplossing van Nieuw-Grieksche puzzles, of
inlichtingen over Nieuw-Grieksche toestanden, of contact met
Grieken, bij voorbeeld scholierenbriefwisseling. Hoe denkt men
hierover ?
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Coornhert's Dolinghe van Ulysse,
de eerste Nederlandse Odyssee, door Dr. Th. Weevers.
Wolters, 1934. f 3.90 (Leidsche dissertatie).
„D'eerste XII boecken Odysseae : Dat is, De Dolinghe van
Ulysse, Beschreven int Griecx, door den Poeet Homerum, vader
ende fonteyne alder Poeten, nu eerstmael uyten Latijne in rijm verduytscht." Aldus de titelpagina van Coornhert's vertaling. Geen
wonder dat bij vergelijking met den Griekschen tekst deze Nederlandsche Odyssea tallooze afwijkingen vertoont, te meer daar de
vertaler menigmaal naar eigen verbeelding tafereelen uitwerkt. Al
moge hij dan zich hebben laten inspireeren door een Homerus in
Latijnsch gewaad, zijn gevoel voor rythme, rijm en stijl, zijn muzicaal talent, zijn zuivere zin voor natuur en leven gaven hem verzen
in, die den minnaar van Grieksche als Nederlandsche klassieken
kunnen verlustigen.
Dit te hebben aangetoond is o.a. de verdienste van Dr. Weevers'
onderzoek. Terecht spreekt hij aan 't eind van zijn werk de hoop
uit, dat de beste gedeelten van de „Dolinghe van Ulysse" nog eens
in herdruk mogen verschijnen. Hieronder enkele proeven.
Od. II 427 sqq.: (N.B. dubbel rijm).
De blauwe zee ruyschte om tschip 't welck de baren voort stieten /
Dat swam doort water als een Swaen met verheven pluymen „doet
De riemen werden wech geleyt om den wint te genieten.
Sij droncken tbruyssende wijnken met zijnder schumen „soet /
En so offerende den Goden na der costuymen „goet /
(Sonderling Pallas die hun met de wint te ruymen „spoet)
Voeren sij al den nacht : wantmen geen goeden wint versuymen „moet.
Od. III 473 sqq•:
Als elck nu zijn honger en dorst te vollen had voldaen /
Sprack de sorchvuldige Nestor met vriendelijcker talen:
Kinderen gaet nu mijn aldersnelste paerden halen /
So volbrengt Telemachus zijn reys / spantse inde wagen:
Elc liep flucx heen / deen haelde tomen / dander de salen /
Terstont waren de paerden int touwe geslagen.
De spijswaerdersce quam haer wijn/broot ende spijsen dragen /
So de Coningen (van God gespijst) te eten pleghen.
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Telemachus clam eerst op / en sat na sijn behaghen /
Bezijden hem is de Prince Pysistratus ghesteghen.
Dees nam den toom inder hant / zij sloeghen op weghen.
Hij dreychde de paerden / die zijn als herten ghevloghen
Te veldewaerts in / thooft neerwaerts tot lopen genegen.
Sij lieten de stadt / die draeyde achterwaerts uut den oogen.
Tgareel schuddende hebbense den gantsen dach getogen /
De wegh liep door de waghen die schuym vanden paerden
De son onder 't aertrije / en de schadu quam haer vertogen.
Od. VI 25 sqq.:
Nausicaa / hoe zydy dus versuymel geboren?
Hoe comt dat is u schoon cleedren dus vergeten vinde?
Ist u verborgen dat ghij tot een Bruyt sijt vercoren ?
Ghij moet u vercieren / al 't schoon gewaet haelt nu voren
U bruygom moet ghij er oock schenken van sachten zije.
Od. VI 149 sqq.:
Ick bid u ootmoedelick, o waerde Coninghinne /
Weer ghij een god of een mensch zijt / is mij niet gebleken /
Maar zydy een goddinne zo werdy van mij gheleken /
Bij Diana / Jupiters dochter cuysch van moede.
Want mijn ooghen noyt mensch so volmaeckt in schoonheyt saghen /
Noch man noch vrou die so eerwaerdigh scheen aen alle zij en.
Od. IX 251 sqq.:
Hij wierp thout op / dat begonst te vlammen en te blinckeni
Doe sach hij ons / en sprac tot ons in die ancxtighe holen:
„Wie zijdy gasten ?waen comdy hier / met schepen oft pincken.
Seylt ghij om comanschap / oft drijft ghij als rovers dolen ?
Hanteerdy oock die moordersche geweldighe scholen /
Die tperij ckel beminnen / om donschuldighen te verderven ?"
Dit dame door al de spelonck / thert sanck mij inde solen
Uut grooter vreesen ick antwoorde om zijn j onst te verwerven:
„Wij zijn Griecken / en comen van Troyen hier swerven:
Door stormen gedreven / en haesten thuyswaerts te keeren:
Al ist door onweghen wij soecken ons ouders erven.
Doort dolen wil Jupiter moghelick ons welvaert meeren
•
Nu soecken wij aen _uwer ,genaeden onsl ghenesen."
..
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Arnold Moonen als Phaedrus-vertaler
Tot de vergeten dichters van de zeventiende eeuw behoort Arnold
Moonen. Men heeft hem, die in zijn eigen tijd zo gewaardeerd werd,
later geen plaats afgestaan, niet alleen niet in de rij der dichters,
maar zelfs niet in hun schaduw ! Inderdaad zijn zijn Lijkdichten
weinig fraai, zijn Heldendichten zelden verheven, zijn Herderszangen gewrongen, zijn Bruiloftsdichten plat of . . . . gezwollen.
Toch hebben Vondel en Brandt hem geprezen en gewaardeerd.
Kalif oordeelt in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
deel IV, al zeer ongunstig over Arnold Moonen, rekent hem „tot de
navolgers van Vondel, die niets eigens vertoonen", en verzekert :
„gevoel en smaak waren in Moonen blijkbaar weinig ontwikkeld".
Er is echter een gebied, waarop ik meen, dat men Moonen een
zeker talent niet kan ontzeggen en waaraan tot heden niet de minste
aandacht is besteed, dat is het glibberig pad der vertaling.
Arnold Moonen werd geboren te Zwolle in 1644. In 1674 werd hij
predikant te Hardenberg en in 1679 te Deventer, waar hij in 1711
stierf. Zijn bundel „Poezy" verscheen in 170o. De verzen, die hij
naliet, gaf Poot uit in 172o onder de titel „Vervolg der Poezye van
Arnold Moonen". 1
Gelijk bijna alle dichters van die dagen vertaalde ook Moonen
Latijnse auteurs, die in zo vele opzichten voor model werden gehouden. Hoeveel Moonen heeft vertaald, is niet bekend. In zijn
bundel treffen wij weinig aan ; het belangrijkste daarvan zijn ongetwijfeld de „Vertaelingen uit Fedrus Esopische Fabelen", de vertalingen van de Prologus en de eerste elf fabels uit Liber I 2 Zij
geven een volmaakt beeld van den vertaler en zijn tijd.
Bij het vergelijken van de originalia en van de arbeid van Moonen
zal men telkens tot de conclusie komen, dat Moonen voor alles naar
deftigheid streefde en vaak een wijdlopige vertaling vond, niet omdat de Nederlandse taal hem daartoe dwong, maar omdat zijn
geestelijke structuur dit noodzakelijk maakte. Zo ziet men in de
Prologus, dat de woorden quod risum movet den vertaler verleidden
.

1 A. Moonen, Poezy, t' Amsterdam en t' Utrecht, bij Francois Halma en
Willem van de Water, Boekverkoopers, 170o.
2 Phaedri Fabulae Aesopiae, recensuit J. S. Speyer, Groningen, 1897.
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tot : het helpt den geest aen 't zweeven, Aen 't hupplen van vermaek,
en dat het eenvoudige loquantur bij Moonen wordt weergegeven
door : tegens stijl en reden spreeken. En laten wij in dit verband
zwijgen van de vertaling van de woorden uit de laatste regel van
de Prologus : fictis iocari fabulis
}Ietzelfde geldt in Lupus et Agnus van de zin : superior stabat lupus
longeque inferior agnus, waar de behoefte tot expansie den vertaler
heeft verleid tot de toevoegingen : de hoop der rammen en hoog en
droog. Soms moet, vrees ik, het origineel de vertaling verduidelijken.
Soms vindt Moonen een zeer aardige vertaling, zoals in Lupus et
Agnus, waar hij Laniger omzet als Woldrig, in aansluiting bij een
woord als vaandrig. Misschien moet in dit verband ook de aandacht
worden gevestigd op een passage uit Canis per fluvium canton ferens,
waar Moonen de woorden : quern tenebat ore vertaalde met : dat hij
vast had in zijn kieuwen, daarmede de bek van de zwemmende hond
niet onaardig en zeker plastisch weergevend. Maar hier bestaat ook
de mogelijkheid, dat het rijmwoord hem zijns ondanks daartoe verplichtte!
Dat Moonen hier en daar naar onze smaak een komisch effect
bereikt, is soms bewust, maar ook vaak het gevolg van het feit, dat
wij de waarde van een woord nu anders aanslaan dan hij deed. Een
enkele maal moet ik wijzen op een vertaling, die naar ons huidig
spraakgebruik geheel onjuist genoemd zou moeten worden, maar
die aan het eind van de zeventiende eeuw volkomen juist was ; zo is
in V acca, Capella, Ovis et Leo de vertaling van cervunt vasti corporis
geheel correct weergegeven door een hoog en rustigh Bert, gelet op
de toenmalige betekenis van het woord rustigh.
Maar, afgezien van enkele minder-geslaagde passages, zijn er vele
gelukkige vondsten aan te wijzen, zodat men ook nu nog zonder
twijfel kan genieten van de arbeid van dezen vertaler, die de vaardigheid bezat, om het Latijn om te zetten in een Nederlands, dat
den tijdgenoot, voor wien het was bestemd, zeker nog meer zal
hebben bekoord dan ons.
Van de vertalingen zijn hier afgedrukt : de Prologus en de nummers I—V, VIII en XI.
VERTAELINGEN UIT FEDRUS ESOPISCIIE FABELEN.
Voorrede.
Ik schaeve net en glat in Roomsch zesvoetigh dicht
Esopus eersten vont. Dit werkstuk kleen en licht,
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Heeft tweerlei gebruik : het helpt den geest aen 't zweeven,
Aen 't hupplen van vermaek, en stiert het losse leven
Door wyze hulp en raet. Schrolt iemant onderwyl,
Dat geen gedierte alleen, maer boomen tegens styl
En reden spreeken, die gedenk', dat wy nu jokken
Met spreukjes van 't root kousje of besjes spinnerokken.
Prologus.
Aesopus auctor quam materiam repperit,
}lane ego polivi versibus senariis.
Duplex libelli mos est : quod risum movet,
Et quod prudenti vitam consilio monet.
Calurnniari siquis autem voluerit,
Quod arbores loquantur, non tantum ferae:
Fictus iocari nos meminerit fabulis.

I. De Wolf en 't Lam.
De Wolf en 't Lam, door dorst tot stikkens toe geprest,
Geraekten by geval in een en zelf gewest
Aen eene zelve beek. Het Lam, de hoop der rammen,
Stont wyt beneen den vliet, de roover, door de vlammen
Der bloetdorst aengestookt tot twisten, hoog en droog.
Hy riep : (de wreetheit gloeit den booswicht uit het oog)
Wat roert ge, daer ik noch aen 't drinken ben, de stroomen?
De Woldrig, dien de schrik het woort schier had benomen:
Hoe geeve ik, Wolf neef, u toch reden tot dees klaght,
Die slechts de golfjes lek, die ik van u verwacht?
Hy, door de waerheit dus gestuit en afgewezen,
Hervat, terwyl het Lam op 't nieu begint to vreezen:
't Zyn nu zes maenden; dat gy my zoo fel en stout
In 't schilt dorst vaeren. Had ik 't licht toen wel beschout?
Herhaelde 't staemlend Lam. Zoo was 't gewis uw vader,
De Wolf voor 't lest ; en valt gelyk een boos verraeder
Het beest op 't lyf, aenstonts gereten en geplukt.
Wie onder valschen schyn d'onnoozelheit verdrukt,
Magh dit versiersel vry op zyne reekning zetten.
I. Lupus et Agnus.
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
Siti compulsi ; superior stabat lupus
Longeque inferior agnus. Tune face improba
Latro incitatus iurgii causam
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`Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi
Aquam bibenti'? Laniger contra timens.
`Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor.'
Repulsus ille veritatis viribus,
`Ante hos sex menses male, ait, dixisti mihi'.
Respondit agnus : `Equidem natus non eram'.
`Pater hercle tum tuus, inquit, male dixit mihi'.
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula,
Qui fictis causis innocentes opprimunt.

II. De Vorschen eischen eenen Koning.
Athene bloeide eertyts door kracht van braeve wetten,
Tot dat de stadt, alom in rep en roer, den toom
En lossen teugel aen den moetwil buiten schroom
Per rechtbank viert, gelyk voorhene, aen alle kanten.
Pisistratus, gestyft door muitende eetverwanten,
Verzekert zich by tyts van slot en stadtvoogdy.
d'Atheners, fel gedrukt door deeze slaverny,
Hoewel niet wreet, nochtans te zwaar voor ongewoonen,
Betreurden 't staetlot met erbarmelyke toonen,
Waer op Esopus hun dit fabeldicht vertelt:
De Vorschen, vry van outs in open poel en velt
En biesbosch zwervende, verzochten 't hooft der goden
Om eenen Koning, die door klem van zyn geboden
Hunne ongebondenheit betemde uit vrees van straf.
Jupyn, om deezen eisch verwondert, lachte, en gaf
llaer echter een stuk houts, dat, in den poel gesmeten,
Door zyn geluit en drift al 't volkje, licht bezeten
Van vreze, een angst afjoeg. Lang had het in 't moeras
Gedreven, toen een vorsch, die d'onversaegste was,
Het hooft verhief, maer stil, uit haere waterwooning.
Zy staroogt naerstigh naer den nieuverkregen Koning,
En, ziende wat by was, roept in der yl al 't yolk
En burgery, die, nu gerust nit haeren kolk
Opborlende, onbeschroomt, elk haestiger elk radder,
Als of 't gewedt was, 't hout bespringende, met zwadder
Met slym bezoedelen in spyt van zyne kroon.
Men vaerdigt straks na dees mishandeling en hoon
Op 't nieu gezanten of om eenen anderen Koning
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Naer Jupiter, 't gezagh bei waerdiger en krooning,
Dan deeze onnoosle, die 't gebiedt onnut bezit.
Hy schonk ze een waterslang, die, vierig van gebit
En tant, haer alle en een voor een begon to pikken,
Vergeefs ontliepen zy, die bloets, den doot; want kikken
Wert door de vrees belet. Ten lesten laeten zy
Jupyn verzoeken door Merkuur in 't heimlyk, by
Wou d'aengevochtene hanthaeven en verweeren.
De Godtheit antwoordt, om dat, u, hoogachtbre heeren,
Een goet vorst niet geviel in zyne heerschappy,
Verdraegt een' boozen en zyn zwaere dwinglandy.
Zoo, zeide Esopus ook, gedoog, o burgerye,
Dat u niet ergers treff', dit quaet der dwinglandye.
II. Ranae Regem Petierunt.
Athenae cum florerent aequis legibus,
Procax libertas civitatem miscuit
Frenumque solvit pristinum licentia.
Hinc conspiratis factionum partibus,
Arcem tyrannus occupat Pisistratus.
Cum tristem servitutem flerent Attici,
(Non quia crudelis ille, sod quoniam grave est
Omne insuetis onus) et coepissent queri,
Aesopus talem tum fabellam rettulit.
`Ranae vagantes liberis paludibus
Clamore magno regem petiere a Jove,
Qui dissolutos mores vi compesceret.
Pater deorum risit atque illis dedit
Parvum tigillum, missum quod subito vadis
Motu sonoque terruit pavidum genus.
Hinc mersae limo cum laterent diutius,
Forte una tacite profert e stagno caput
Et explorato rege cunctas evocat.
Illae timore posito certatim adnatant,
Superque lignum turba petulans insilit.
Quod cum inquinassent omni contumelia,
Alium rogantes regem misere ad Iovem,
Inutilis quoniam esset qui fuerat datus.
Tum misfit illis hydrum, qui dente aspero
Corripere coepit singulas. Frustra necem
Fugitant inertes, vocem praecludit metus.
Furtim igitur dant Mercurio mandata ad Iovem,
Afflictis ut succurrat. Tune contra deus
„Quia noluistis vestrum ferre, inquit, bonum
Malum perferte". — Vos quoque, o cives, ait,
Hoc sustinete, m aius ne veniat malum.
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III. De hovaerdige Kaeu en Paeu.
Om niet versiert te zyn met een geleent gewaet,
Maer met zyn kleentie stil te leeven naer zyn' staet,
Is ons dit voorbeelt van Esopus nagelaeten.
Een Kaeu, door overmoet gezwollen en verwaten,
Braveerde, net getooit met veeren van een paeu,
Maer opgeraepte, en scheen zich zelf niet meer een kaeu.
Dies durft ze, haer geslacht ten schade en spyt zich mengen
By schoone paeuwen, die dees' hoogmoet niet gehengen,
Den vogel al 't gepluimt ontplukken met den bek,
En fel verbyten. Dus gehavent door dees trek,
En treurigh, keert de Kaeu naer heur verwant geslachte,
Dat ook de bastertpaeu verdreef en groots verachtte,
Gebrantmerkt om heur waen. Een uit dien ganschen hoop,
Voorheen van haer versmaedt, riep : hadt ge beter koop
Van outs gegeeven, u met ons verblyf geleden,
Met alles, wat Natuur u had verschaft, te vreden,
Nooit waere u elders schimp en smaetheit aengedaen,
Nooit had gy onder ons een blaeuwe scheen ontfaen.
III. Graculus Superbus et Pavones.
Ne gloriari libeat alienis bonis
Suoque potius habitu vitam degere,
Aesopus nobis hoc exemplum prodidit.
Tumens inani graculus superbia,
Pennas, pavoni quae deciderant, sustulit
Segue exornavit. Deinde contemnens suos
Se immiscuit pavonum formoso gregi.
Illi impudenti pennas eripiunt avi
Fugantque rostris. Male mulcatus graculus
Redire maerens coepit ad proprium genus;
A quo repulsus tristem sustinuit notam.
Turn quidam ex illis, quos prius despexerat :
`Contentus nostris si fuisses sedibus
Et quod natura dederat voluisses pati,
Nec illam expertus esses contumeliam
Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas'.

Iv. De Hont, een stuk vleesch door 't water draegende.
Wiens albegeerte naer een anders goet durft haeken,
Die mist met recht het zyne. Een hont droeg in zyn kaeken
Een kicker paterstuk in 't zwemmen door een Beek.
Hy zagh in 't spieglen der stroomen (want by keek
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By wylen gins en weer) zich zelf aen voor een' ander;
En vlammende op dien buit, gelyk een salamander,
Schoot graeg en haestigh toe; maer deeze gierigheit
Vond zich bedrogen, en den hont, to droef misleidt,
Ontslipte 't hachje, dat hy vast had in zyn kieuwen,
Gelyk hy 't ander niet met janken kreeg n.och gieuwen.
I V. Canis per Fluvium Carnem Ferens.
Amittit merito proprium qui alienum appetit.
Canis per flumen carnem cum ferret natans,
Lympharum in speculo vidit simulacrum suum,
Aliamque praedam ab alio perferri putans
Eripere voluit ; verum decepta aviditas
Et quem tenebat ore dimisit cibum,
Nec quem petebat adeo potuit tangere.

V . De Koe, het Geitje, het Schaap en de Leeu.
Met eenen sterker is nooit trouwe maetschappy.
Dit fabeldicht getuigt, wat van de waerheit zy.
De Koe, de Geit, het Schaep, het lydzaemste aller dieren,
Vereenigt met den Leeu, gaen boschwaert met zich vieren
Ter jaght. Na 't vangen van een hoog en rustigh hert,
Begon de Leeu, terwyl de vangst gesmaldeelt wert:
Om dat ik Leeu heet, eische ik 't eerste deezer deelen;
Het tweede gunt ge my licht zonder fel krakkeelen,
Naerdien ik maghtigh ben ; hoe zou het derde my
Ontstaen, vermogender dan uwer alle dry?
Die naer het vierde taelt, zal 't, zweere ik, zuur opbreeken.
Zoo heeft een guit alleen den ganschen buit gestreken.
V. Vacca, Capella, Ovis et Leo.
Nunquam est fidelis cum potente societas:
Testatur haec fabella propositum meum.
Vacca et capella et patiens ovis iniuriae
Socii fuere cum leone in saltibus.
Hi cum cepissent cervum vasti corporis
Sic est locutus partibus factis leo:
`Ego primam tollo, nominor quoniam leo;
Secundam, quia sum fortis, tribuetis mini;
Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;
Malo afficietur, siquis quartam tetigerit'.
Sic totam praedam sola improbitas abstulit.
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VIII. De Wolf en de Kraen.
Die van godloozen hoopt belooning te bekoomen
Naer zyn verdienste, slaet wel tweewerf deerlyk mis;
n eerst, om dat hy, dien 't niet past, behulpzaem is,
Daer na, om dat hy nu niet schaeloos los kan raeken.
Een dwersbeen stak den Wolf, te gulzigh, in de kaeken,
En maekte 't hem zoo bang van smart, dat man en maeg
Gebeden wierd, om hem van die vervloekte plaeg
Te redden, kon 't geschien, voor gelt en voor goewoorden.
De Kraen, die zyn belofte en eet in 't lest bekoorden,
Laet zich gezeggen, en betrout haer' langen hals
Den Wolf toe en zyn keel, dien zy, niet ergs, niet vals
Vermoende, heeft van 't quaet met lyfsgevaer genezen.
Maer toen ze om 't loon sprak, wert ze aldus weer afgewezen:
Hoe is 't , ondankbre, dat gy my noch gelt afvergt,
Daer ge ongequetst het hooft hebt nit myn keel gebergt?
VIII. Lupus et Gruis.
Qui pretium meriti ab improbis desiderat,
Bis peccat : primurn, quoniam indignos adiuvat;
Impune abire deinde quia iarn non potest.
Os devoratum fauce cum haereret lupi,
Magno dolore victus coepit singulos
Illicere pretio, ut illud extraherent tnalum,
Tandem persuasa est iure iurando gruis,
Gulaeque credens colli longitudinem,
Periculosam fecit medicinam lupo.
Pro quo CUm facto flagitaret praemium,
`Ingrata es, inquit, ore quae nostro caput
Incolume abstuleris et mercedem postules'.

XI. De Ezel met den Leeu op de jaght.
Die zonder moet veel wints te breeken is gewent,
Zal dees onnoozele en onkundige licht doeken,
Maer strekt ten schimpe voor welafgerechte kloeken.
De Leeu ging eertyts met den Ezel op de jaght,
Die, dicht bedekt met ruigte en heesters op zyn yacht,
Dit had in last, dat hy door ongewoon giegaegen
Al 't wilt verbaezen most, terwyl 't de Leeu zou jaegen
En vangen in de vlucht. De steiloor steekt een keel
Gelyk een klok op, en ontzet het wont geheel
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Door zulk een wonder. Al 't gedierte zoekt zyn Paden
En holen, maar vergeefs, dewyl 't och arm ! verraeden
Door dit geschreeu, to droef al in de pekel raekt
En om de hals, door Leeu aenstonts ter neer gemaekt.
Dees, moe van 't moorden, laet den Ezel 't raezen staeken;
Die, trots en in zyn schik, hem vraagt, hoe by zyn zaeken
Bestelt had, wat hem docht van zulk een' dienst en stem.
De Leeu daer op, Zy is, dat ik zelf in de Mem
Te lydigh waer, en van de zelve schrik bezeten,
Had ik niet uwen aert en moet van outs geweeten.
XI. Asinus et Leo Venantes.
Virtutis expers verbis iactans gloriam
Ignotos fallit, notis est derisui.
Venari asello comite cum vellet leo,
Contexit ilium frutice et admonuit simul,
tit insueta voce terreret feras,
Fugientes ipse exciperet. Hie auritulus
Clamorem subito totis tollit viribus
Novoque turbat bestias miraculo.
Quae dum paventes exitus notos petunt,
Leonis affliguntur horrendo impetu.
Qui postquam caede fessus est, asinum evocat
Iubetque vocem premere. Tune ille insolens:
`Qualls videtur opera tibi vocis meae?'
`Insignis, inquit, sic ut nisi nossem tuum
Animum genusque, simili fuissem in metu'.

Zwolle

JOH. THEUNISZ.

Nogmaals : Surrealisme in de oudheid
In het nummer van 15 Oct. '38 (XI, 2) heeft de Heer A. Kettner
voor de passage in Empedocles fr. D. B. 57 verwezen naar het
surrealisme. Deze kunstrichting put uit het onderbewustzijn, het
terrein waar de parapsychologie studie van maakt. In de desbetreffende literatuur nu (ook wet met een oudere term occult genaamd) vindt men verschijnselen vermeld, die veel op de onderhavige lijken : zij dragen de naam van „materialisaties" of „ectoplasmata". Volgens de beschrijvingen vormt zich hierbij aan het in
trance verkerende medium, vaak begeleid door verschijnselen die
het karakter van barensweeen dragen, een amorphe massa van
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protoplasmatische aard, waarin geisoleerde lichaamsdelen kunnen
voorkomen. Aangenomen de juistheid van dit alles hebben wij hier
de microcosmische parallel van het macrocosmisch gebeuren bij den
dichter. De mens als microcosmos is een oud begrip (zie Prof. F.
Muller over het Labyrinth in Meded. Kon. Ac. Wet. 78 B 1 (1934),
p. 20 en over Terra Mater in Mnemosyne Ser. III Vol. II (1935),
37 VV. ; 161 VV.).
De schrijvers Vestdijk en Marsman hebben van het motief der
ectoplasmata gebruik gemaakt in hun roman „lieden ik, morgen
gij", waar zij het als een vaststaand gegeven behandelen.
Dat de parapsychologische wetenschap van de echtheid dezer in
moderne tijd waargenomen (en gephotographeerde) verschijnselen
evenwel geenszins algemeen overtuigd is, kan men nalezen bij M.
Dessoir : der Okkultismus (met reproducties). Uit de hier geuite
critiek volgt inmiddels geenszins dat het verschijnsel op zich zelf
a priori verworpen moet worden, maar alleen dat diegene die in onze
intellectualistische tijd zich hebben voorgedaan, naar alle waarschijnlijkheid niet zonder- bedrog tot stand gekomen zijn. Wat de
mystiek in een andere tijd of in een ander milieu nog kan openbaren,
of wat bronnen uit het verleden na hernieuwd onderzoek nog kunnen
onthullen, valt niet te voorspellen. Wellicht vindt men eens gegevens
die de tekst bij Empedocles nader belichten.

Zwolle.

C. C. VAN ESSEN.

Waspapyrus duurder dan perkament?
De strijd tussen papyrus en perkament heeft tamelijk lang geduurd. Over de verschillende phasen van die kamp, waarin de papyrus ten slotte de nederlaag Teed, zijn de schrijvers het niet eens.
En ook niet over de oorzaken der overwinning door het perkament.
Traube 1 zegt, dat in de tweede en derde eeuw het perkament de
papyrus begon te verdringen en in de vierde eeuw overheersend
werd. In plaats van de papyrusrol kwam het boek van perkament,
de codex. Hij weet wel, dat er van de derde tot zevende eeuw ook
papyrusboeken waren, maar hij meent in tegenstelling met Wila1 Zur Paleiographie and Handschriftenkunde, ed. Paul Lehmann, Munchen
1909, 91.
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mowitz 1 dat een aantal perkamentboeken ouder zijn. In ieder geval
bleek de papyrus onpractisch voor de boekvorm, de codex, want
alleen reeds het vouwen was nadelig voor de papyrus. Het perkament was duurzamer en daarom werden de papyrusrollen op
8Lcp06poc, membrana, pergamena, overgeschreven. Zo ontstond, wat
Traube elders de „Pergamentiiberlieferung" noemt. Bij het overschrijven slopen natuurlijk talrijke fouten in ; dat was bijna niet te
vermij den.
Ben ander gevolg van het overbrengen der teksten van de rollen
in codices was, dat sours de oorspronkelijke indeling in „libri" verloren ging. Want een codex kon meer bevatten dan een rol en een
rol bevatte een liber, zodat Isidorus van Sevilla kon zeggen : „codex
multorum librorum est", terwijl hij er bijvoegt: „fiber unius voluminis". (Hij bedoelt : volumen unius libri).
Voor het citeren of ontlenen van stukken aan andere auteurs was
de codex veel geschikter dan de rol. Bij de voortdurende uitbreiding
der litteratuur, bij het ontstaan van steeds omvangrijker werken,
bracht het consulteren van boekrollen steeds groter bezwaren mee,
zodat dit ook wel een reden was om aan de codexvorm de voorkeur
te geven. Stelt U maar eens voor, dat iemand in de bibliotheek van
Constantinopel de Ilias en Odyssee wilde raadplegen en men brengt
hem de daar aanwezige „reuzerol", die 120 voet lang is!
Theodor Birt 2 ziet echter de voornaamste reden van het verlaten
der papyrusrollen hierin, dat de papyrus duur was, materiaal voor
de rijken, het perkament daarentegen goedkoper. Vandaar dat het
christendom, dat de bijbel ook aan de armste in handen wilde
geven, aan het perkament de voorkeur gaf. — Neen, zegt Traube,
in de tijd, dat deze omwenteling plaats had, heeft men juist kostbare handschriften van de bijbel vervaardigd, geschreven met goud,
purper, zilver en waarschijnlijk met miniaturen verlucht.
Behalve uit de bijbelhandschriften meent Birt ook in Martialis'
epigrammen een bevestiging te vinden voor zijn sententie, dat
papyrus duurder was dan perkament. Martialis geeft namelijk Lib.
XIV, 183-196 veertien puntdichten, welke men bij geschenken
kan gebruiken. Ziet, zegt Birt, zeven epigrammen hebben betrekking op papyrusrollen, dat zijn de cadeaux voor rijke mensen, en
zeven andere spreken over perkamentboeken, geschenken voor
1
2

Gott. Gelehrte A nzeigen 190o, 30 ; .Neue J ahrb. d. klass. Alterturn XXI,
Das antike Buchwesen, Munchen 1913, 278.

36.
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armen. Hoe hij tot deze gevoltrekking komt, is mij een raadsel. De
puntdichten, waarin de schrijfstof genoemd wordt, zijn deze:
184. Homerus in membranis.
186. Vergilius in membranis.
188. Cicero in membranis.
190. Livius in membranis.
192. Ovidii metamorphoses in membranis.
De andere auteurs, waarvan men de werken of boekjes cadeau
gaf, zijn: 185. Vergilii Cutex ; 187. Menandri Thais ; 189. Monobiblos
Properti ; 191. Sallustius ; 193. Tibullus ; 194. Lucanus ; 195. Catullus ; 196. Calvi de aquae frigidae usu. Aileen in het laatste epigram
wordt gezegd, dat Calvus' werkje op „chola" geschreven was :
Haec tibi, quae fuerint caldarum nomina, dicunt ;
Ipsa suas melius charta natabit aquas.
Charta kon echter towel de papyrus als het perkament betekenen,
ja bij Suetonius (Nero 20) komt zelfs „charta plumbea" voor. Dus
van welke stof het boekje van Calvus was, lijkt ook niet zeker. Nu
kan men wel zeggen, dat Martialis alleen die eerste vijf werken nitdrukkelijk als op perkament geschreven vermeldt, en dat de andere
negen dus papyrus waren, maar dan dunkt het mij geheel onzeker,
welke boeken voor armen en welke voor rijken bestemd waren. Von
Gardthausen 1 zegt : de indeling der geschenken is geheel anders.
De grote werken zijn voor de rijken bestemd, d.w.z. om door hen
gegeven to worden, en die wisselen bij Martialis of met cadeaux van
arme of, zeggen we, minder bemiddelde mensen. Dan zouden we
deze volgorde krijgen: rijken geven 183, 185, 187, 189, 191, 193,
195 ; minder gegoeden kunnen slechts de andere nummers cadeau
geven, die kleiner van omvang zijn. Nu zijn die grote werken bijna
alle op perkament. Zij waren dus veel duurder dan de kleinere, al
waren deze eveneens op perkament geschreven. Hieruit kan men
echter niet besluiten, zoals von Gardthausen doet : „Dieser (der
Reiche) huldigt also der aufkommenden Mode, Pergament zu benutzen ; Papyrus ist also billig." Dat volgt volstrekt niet.
Men vergete bovendien niet, dat er in deze hypothese onder de
arme cadeaux ook een Sallustius zou vallen ! Es ist zu schon um
wahr zu sein. Naar mijn bescheiden mening kunnen wij uit Martialis'
Apophoreta niets afleiden over de prijs van papyrus en perkament.
1

Das Buchwesen

1911, 98.

1,11

A ltertum and inn byzantinischen Mittelalter, Leipzig
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Die moeten we langs andere weg zien vast te stellen en dan onderscheid maken tussen tijden, landen, kwaliteit. En natuurlijk kostte
het beschreven blad meer dan het onbeschreven.
Het is nu aardig te zien, hoe Birt alle elementen op de voorgrond
schuift, die de papyrus dour maken; Von Gardthausen e. a. gaan
omgekeerd te werk.
Birt : Papyrus groeide ook in Syrie en Italie, maar gekweekt werd
het eigenlijk alleen op de Nijldelta, waar men fabrieken had met
oeroude traditie. De chartafabriek in Rome had (natuurlijk !) niet
veel te betekenen, „nur eine ephemere Erscheinung, die mutmasslich der Zeit des Kaisers Augustus angehorte". De papyrus had dan
zelfs in Egypte grote waarde ; men ging er zuinig mee om. „sie war
zu alien Zeiten ungebiihrlich teuer". Een onbeschreven papyrusrol
kostte te Athene, 407 jaar v. Chr., een drachme, twee obolen en deze
prijs was tamelijk konstant. In Delos twee of drie obolen duurder,
dus ongeveer een rijksdaalder (niet gedevalueerd). In kleine provinciesteden was geen papyrus te krijgen. Mislukte de oogst of kwamen
de handelsschepen uit Egypte niet aan, dan heerste er gebrek aan
papyrus.
Maar de romeinse regeerders namen toch wel hun maatregelen:
er werd voor invoer gezorgd, de res chartaria, en er waren zelfs
voorraadschuren in Rome, de horrea chartaria. De keizers waren
bij de fabricatie en verkoop ook persoonlijk geinteresseerd. Augustus' stadhouder Cornelius Gallus hield een wakend oog op de
papyrusfabricatie, al heeft de „charta Corneliana" dan ook geen
lang Jeven gehad. Dat men om de goedkoopte naar ander materiaal,
i. c. dierenhuiden, verlangde, heeft Birt m. i. niet aannemelijk gemaakt.
Von Gardthausen : De papyrusplant was volstrekt niet zeldzaam,
ook niet buiten Egypte. Wanneer Strabo (p. Soo) zegt : 8i V)(3Xoc
iv-coci3Ooc t v ou rcoAkii cpOss-oct ol') rip Ocaxei,Tac, dan spreekt hij van z.g.
hieratische papyrus, de veredelde soort, maar de gewone plant
was zo algemeen, dat de prijs niet hoog kan zijn geweest. Dat
bewijst ook de grote menigte papyri, die men reeds gevonden heeft.
Dat blijkt ook uit de eenvoudige wijze van fabricatie : mes en hamer
waren voldoende. Slaven konden dat werk gemakkelijk leren.
Bij de goedkope fabrieksprijs kon natuurlijk een helasting komen,
maar men moest in Egypte oppassen, want Rome, Antium en wellicht Athene, waren niet te versmaden concurrenten. De transport-
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kosten waren ook niet hoog. Over de prijs van de papyrus in de
Griekse oudheid schreef Gustave Glotz 1). Hij onderscheidt tussen
goedkope en dare perioden. De rekeningen van Delos geven 16
prijzen voor 12 jaren. Veel hing of van de kwaliteit en de grootte.
Van 332-296 was de papyrus goedkoop. Alexander had het monopolie opgeheven. Voor de derde eeuw schijnt er ook geen afzonderlijke belasting op papyrus te zijn geweest. Wanneer er in later tijd
sprake van is, schijnen eerder bureaukosten bedoeld te zijn of iets wat
wij „gezegeld papier" zouden noemen of belasting op ate koopwaar.
Men zal, toegeven, dat de argumenten van Von Gardthausen aannemelijker zijn dan die van Birt en eveneens, dat het perkament, met
zijn vele bewerkingen, onmogelijk goedkoper kon worden geleverd
dan de papyrus. De duurzaamheid van het perkament en het groter
nut ervan waren de oorzaken van zijn triomf en niet de goedkoopte.

Nijmegen

W. LAMP EN.

Fantasie en historic
Is een romanschrijver vrij in de keuze van zijn onderwerp? Natuurlijk is
hij vrij. Hij kan geheel fictieve persoonlijkheden uitbeelden, hij kan uit zijn
fantasie putten en karakters beschrijven en ontleden die geheel aan zijn
verbeeldingskracht ontsproten zijn. Zijn creatief vermogen en het plastisch
kunnen, dat in zijn werk is neergelegd, bepalen dan de waarde van zijn
schepping. Aan een historische roman echter moet men andere eischen stellen.
en — wat ons in Hermeneus in het bijzonder interesseert — indien men personen uit de klassieke oudheid wenscht uit te beelden, dient men zich in te
leven in de bijzondere geaardheid van de menschen uit dien tijd. De geest,
die uit de literatuur van die dagen tot ons spreekt, de filosofische stroomingen
die dat tijdvak beheerschen, de uit de beeldende kunsten naar , - oven komende
tendenzen, de politieke, sociale en economische vragen, die in dien tijd de
geesten bezig houden ; over dit alles moet de schrijver zich orienteeren, om
historisch-verantwoorde, levende persoonlijkheden te kunnen oproepen.
De eene periode in de oudheid echter stelt zwaardere eischen, dan de andere.
Wat weten we van den tijd van Homerus, buiten Homerus en enkele opgravingen? Die het Homerisch tijdperk in een roman wil doen leven en de Homerische gedichten kent, heeft reeds een groot gedeelte van zijn orientatiearbeid verricht. Hiervan uitgaande kan hij zijn fantasie de vrije vlucht laten
en uit de verbeelding van Homerus, kan een eigen verbeeldingswereld ontstaan, modern gezien en Homerisch gestoffeerd. John Erskine met zijn„ The
Private Life of Helen of Troy" en Laura Riding in haar roman „The Troian
Ending" zijn hiervoor duidelijk sprekende voorbeelden.
Wie echter een periode uit de oudheid behandelt, waarvan de historische gegevens overvloediger zijn, zooals b.v. den Romeinschen keizertijd, moet meer
orientatiewerk verrichten en is genoodzaakt zijn fantasie te beperken binnen
1 Le prix du papyrus dans l'antiquite qrecque, in : Annales d'histoire economique et sociale, 1 1929) 3-12.
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de ruimte, welke hem gelaten wordt door de historische feiten. Hoe moeilijk
het is om een historisch juist beeld van dezen tijd te geven, toonen de romans
van Nis Petersen „De straat der sandalenmakers" en Feuchtwanger „Der
falsche Nero" die in de vorige jaargang van dit tijdschrift besproken zijn.
Bovenstaande gedachten kwamen bij mij op, naar aanleiding van twee
romans, die kort geleden in ons land zijn verschenen. Ik bedoel „De nadagen
van Pilatus" door S. Vestdijk 1 en „Kassandra" van Friedrich Walter. 2
leder kent Pontius Pilatus, als den Romeinschen procurator van Judea
en Samaria tijdens het proces van Jezus. Dit boek van Vestdijk is echter
gewijd aan de nadagen van dezen Romein, die ons niet bekend zijn. Ben
goede gelegenheid voor den romanschrijver om door zijn verbeeldingskracht
aan te vullen, wat de historische bronnen ons verzwijgen. Vestdijk gaat
hierbij uit van de hem bekende feiten en gedragingen. van Pilatus uit zijn
ambtelijk leven. Ben zeer groot gedeelte van deze nadagen worden echter
in Rome doorgebracht, in het Rome van Keizer Caligula. Maar het Rome
ten tijde van keizer Caligula korn,t niet tot leven in deze roman. Deze wellustige, perseverse en waanzinnige keizer heeft weinig gemeen met den zoon
van Germanicus en toont een eenzijdig karikaruraal beeld. Vestdijk is er
niet in geslaagd een specifiek Romeinsche sfeer in dit boek te brengen. Wat
helpt het kwistig rondstrooien van Romeinsche namen, als hij om een komisch
effect te bereiken een slaaf den naam „Boter" geeft? Laat Vestdijk eveneens
om een komisch effect te bereiken keizer Caligula (op blz. 21 r) meenen, dat
Marcus Antonius bij Antium verslagen is in plaats van bij Actium? Of is het
een der kleine onnauwkeurigheden van dit boek, die den schrijver ook doet
spreken van de Iden (pg. 223) van de Maand Augustus? Neen, ondanks de
goede schrijverskwaliteiten, die Vestdijk ook in dit werk vertoont, kan ik
deze roman uit den Romeinschen keizertijd niet geslaagd noemen.
Ben merkwaardige tegenstelling met het werk van Vestdijk vertoont het
bovengenoemde sympathieke verhaal van de kortstondige liefde van Kassandra en Agamemnon door Friedrich Walter. Met zuiver gevoel en evocatief
vermogen heeft Walter de overtocht van Troje naar Griekenland voor deze
twee geliefden uitgebeeld. Kassandra, als de vrouw die voor het eerst in haar
leven de liefde vindt, die een snel, tragisch eind zal nemen daartegenover
de hulpelooze Agamemnon, die slechts rustig ademen kan in de schaduw van
Klytemnestra. Het is geen grootsche schepping, maar een helder, zuiver
steentje in het Homerisch mozaiek.
Amsterdam

H. KNORRINGA.

Puzzel
a a a a a a a a ae ae ba ba bro ca ca ci
cus de di e ec fa fi ga ges i i i is iu la le
ler les li ii lo lus ma ma me mi na nas ni neus
num nus o o o par phus ra rau re ri si sy sus
to tae te ter thi thu ti ti tis va yes vi vi.
Wanneer ge uit deze lettergrepen de woorden, wier omschrijving bier
volgt, gevonden en onder elkaar geschreven hebt, dan geven de derde en
daarna de eerste letters van boven naar beneden gelezen een versregel —
van wien?
1 S. Vestdijk, De nadagen van Pilatus. Uitg. Nijgh en van Ditmar, Rotterdam. Prijs
f 3.75, geb. 4.90.
2 Friedrich Walter, Kassandra. Uitg. Allert de Lange, Amsterdam.
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listeling bij uitstek.
een noon van Niobe.
3 schadelijke damp uit de aarde opstijgend.
4 een berg, then wij alien wel eens bestijgen niet met sky's, maar met
een Swan of Parker.
5 zijrivier van den Rijn.
6 School voor Wijsbegeerte.
7 ook een rivier.
8 notabele Helvetier.
9 virgines.
Jo beroemde moeder van een beroemden god.
I I fijn merk wij n.
I2 gedichtvorm.
13 stad in het land der Sabijnen.
14 Koning van Numidie.
15 oude naam van Macedonia.
16 volksstam in Aquitanie.
7 Ultima.
18 Keltische stain in Gallie.
19 bescheiden bloempje, ook een kleur.
20
moeder van Pandarus en Bitias.
21
landstreek in Arabie.
22 auteur uit de 2 e-3 e eeuw na Chr.
I

2

Oplossingen voor 3 Maart bij Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84,
Utrecht.

Bladvulling
De tekst onder deze rubriek in het vorige nummer is ontleend aan een der
kleinere verhandelingen van Fr. von Schiller, Die Gesetzgebung des Lykurgus
and Solon, gepubliceerd in 1789 in een der laatste jaargangen van Thalia.

Aan President Roosevelt
Adversus ea Antiochus mirari se dixit Romanos tam diligenter inquirere,
quid regi Antiocho faciundum aut quousque terra marique progrediundum
fuerit, ipsos non cogitare Asiam nihil ad se pertinere nec magis illis
inquirendum esse, quid Antiochus in Asia quam Antiocho, quid in Italia
populus Romanus faciat.
Anno 196 a. C. n. Liv. 33. 40.
E. S.

Maecenas en de Radio
Maecenas had zorg, daardoor kon hij niet in slaap komen.
Dus — zou hij, in onzen tijd levend, de Radio aangezet hebben.
Seneca, de Providentia, 3. 10 vertelt : c -ui somnus per symphoniarum
cantum, ex longinquo resonantium, quaeritur.
Hoe zoudt ge andere woorden vinden, om de Radio te`omschrijven?
E. S.
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Het Nederlandsch Klassiek Verbond
(goedgekeurd bij Kon. Besl. 27 Sept. 1938, No. 8o)

A dres van den Secretaris: Prof. Mr. H. R. Hoetink, Tintorettostraat 6,
Amsterdam.
Postgirorekening No. 34264o ten name van den Penningmeester Nederlandsch Klassiek Verbond, Amsterdam.
Gemeentegirorekening van Amsterdam, Letter N 1847, ten name van
Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het N. K. V.

Redactie: DR. L. ALMA, DR. J. C. BRUIJN, Prof. Dr. A. Sizoo
(Stukken voor de redactie bestemd te zenden. aan Dr. Alma, Memlingstr. 13,
Amsterdam-Zuid).

Mededeelingen van het Bestuur
Het bestuur van het Nederlandsch Klassiek Verbond maakt bekend, dat Dr. A. Rutgers van der Loell, Theresiastraat 13, te ' s-Gravenhage, de in die stad en de naaste omgeving woonachtige leden,
die zich zouden willen vereenigen om gezamenlijk Grieksche, Latijnsche of Grieksche en Latijnsche schrijvers te lezen, en andere
belangstellenden uitnoodigt tot een bijeenkomst in een benedenzaaltje van Pulchri Studio op Maandag 27 Februari 1939 om 8 uur
na den middag ten einde dergelijke leeskringen op te richten, waarvan het reeds vaststaat dat er ten minste twee onder deskundige
leiding mogelijk zijn.
Te 's-Gravenhage, Leeuwarden en Zwolle wordt voorbereid de
stichting van leeskringen of (en) afcieelingen van het Klassiek Verbond.
Onlangs is opgericht de „Nederlandsche Vereeniging voor Academische Reizen", die vooral ten doel heeft, de deelname vanuit
Nederland aan de reizen der Zwitsersche „Gesellschaft fiir Akademische Reisen" te bevorderen.
Secretaris-penningmeester dezer vereeniging, tevens correspondent der Zwitsersche „Gesellschaft", is Mr. E. Reinhold, P. C.
Hooftstraat 18, Amsterdam (Z), spreekuur 4 5 n.m. (Zaterdag
11-12 v.m.), tel. 21052, 21152.
-
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Het uitvoerig programma der vereeniging vermeldt o. a. een reis
naar Griekenland, 31 Maart 2I April, f 335, sluiting der inschrijving 8 Maart; naar Italie, 1-16 April, f 210, sluiting der inschrijving II Maart; naar Sicilie—Tripolis, 25 Maart—i6 April, f 285,
sluiting der inschrijving 4 Maart.
Programmata en nadere inlichtingen te verkrijgen bij Mr. Reinhold voornoemd.

Opvoering en voordracht
Op verzoek van het Kl. Verb. heeft ondergetekende 9 Jan. een
rondschrijveni gericht aan rectoren van Gymnasia en Lycea, met
verzoek te willen opgeven wat op hun school is gebeurd en mogelijk gebleken van opvoering of voordracht van klassieke werken of
fragmenten. Een enquete, verleden jaar met een dergelijk, niet tot
klassieken beperkt doel gehouden, werd zeer slecht beantwoord,
zeer tot spijt van de Comm. v. Toneel- en Voordrachtskunst van
het Genootschap van Leraren aan Ned. Gymn., die deze enquete
hield.
In de hoop dat dit maal de beantwoording vollediger zal zijn,
verzoek ik ook anderen die op dit gebied iets mede te delen hebben
of ervaring hebben, mij dit te berichten.
Het Klassiek Verbond sta mij toe hier tevens te zeggen, dat ik
met alle mededelingen, ook over niet-klassiek werk, opvoering of
voordracht betreffende, zeer gebaat ben ; de Genootschapscommissie
krijgt geregeld aanvragen om advies. Dit zijn aldus twee vliegen in
een klap. Doch deze oproep geldt dus in de eerste plaats ervaringen
met klassiek werk, ter informatie van het Klassiek Verbond. De
vraag betreft ook zelfgemaakte schetsen, spelende in de klassieke
oudheid.
Den Haag, Kranenburgweg 31.

J. P. A. EERNSTMAN

Hierin wordt verzocht mededeling te doen van het volgende
a. taal, of welke vertaling (eventueel bijzonderheden).
b. wijze van opvoering (eigen zaal of schouwburg; decors, voordracht in
costuums enz.).
c. eigen regie of beroepsregie.
d. spelers (leerlingen of oud-leerlingen).
e. verdere opmerkingen over ervaringen ; wenken.

1
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Platoon's Leer over de Ziel vergeleken met Orphische
of z.g. Orphische Opvattingen.
B. A. M. Naaykens m. S.C. — Henri Bergmans N.V., Tilburg, 1938.
In zijn Platonische Studien zegt Ch. van Deventer, dat hij het verschijnen
van ieder boek over Plato met vreugde begroet. En ondergeteekende, die
evenals van Deventer groote bewondering en liefde voor Plato gevoelt, verheugt er zich evenzoo over, dat Plato van iedere nieuwe generatie de belangstelling blijft behouden ; elke bijdrage tot betere kennis van Plato en dieper
inzicht in zijn leer, die steeds haar beteekenis voor den denkenden mensch
blijft behouden, is hem een reden tot verheugenis.
De dissertatie, welker titel hierboven staat, houdt zich bezig niet met
Plato's philosophische bespiegelingen, maar met dat facet aan den diamant
zijner werken, dat de sneer religieus of theosophisch aangelegden steeds heeft
aangetrokken. De titel is echter minder juist gekozen, inzooverre hij verwachtingen wekt, die niet worden bevredigd. Immers niet Plato's leer over
de ziel zal men in dit geschrift vinden uiteengezet, maar alleen Plato's f antasieen over het lot der ziel op aarde en in het hiernamaals. Gewichtige
vraagstukken, die rijzen naar aanleiding van de leer over de ziel, zooals zij
in den Phaedo, den Staat, den Phaedrus en den Timaeus wordt voorgedragen — vragen, die haar eenheid betreffen in verband met de leer der
zieledeelen ; vragen ook, die de eenheid van het bewustzijn betreffen — men
denke aan de bekende opmerkingen in den Theaetetus zij worden niet
behandeld in deze dissertatie. Inzooverre zal de lezer met philosophische
belangstelling zich teleurgesteld gevoelen bij de lectuur van dit geschrift.
Neemt men echter genoegen met de beperking van het begrip „leer der
ziel" zooals zij in deze dissertatie wordt bedoeld, dan rijst de vraag, of de
behandeling van het onderwerp ten voile bevredigt. Schrijver dezes moet
verklaren, dat hij inderdaad de uitwerking van het vraagstuk niet in alle
opzichten afdoende achten kan. De Heer Naaykens heeft het zich, naar het
hem voorkomt, wel wat te gemakkelijk gemaakt. Om te beginnen mist men
een diep gaande behandeling van de Orphiek ; zeer zeker liggen op dit terrein
vele voetangels en klemmen, maar in een geschrift, dat zich zeer bepaaldelijk
met de verhouding tusschen Orphiek en Plato bezig houdt, zou men een
vollediger behandeling van de Orphiek verwachten, dan de schrijver biedt.
De gang van het onderzoek is nu deze, dat de schrijver in een drietal
hoofdstukken achtereenvolgens met betrekking tot 10. het goddelijk karakter
der ziel, 20. den val der ziel en 30. de zielsverhuizing en „uitboeting". nagaat,
wat Plato hierover leert, wat andere schrijvers voor Plato en ook de z.g.
Orphische teksten meedeelen en ten slotte, wat bij vergelijking van deze
gegevens het verband tusschen Plato en de Orphiek blijkt te zijn.
De schrijver komt tot het resultaat, dat Plato bij alle verwantschap met
de Orphiek „zeer selectief" te werk is gegaan bij het opnemen van de Orphische leerstellingen. Is bij de Orphici de ziel Goddelijk, ja een sprank Gods,
bij Plato blijkt zij niet „van God of te stammen" ; zij mag Goddelijk heeten
in den zin van „zeer verheven" en „geschapen met een hooge bestemming"
(blz. 134).
Terwijl in de Orphiek de val der ziel een voornaam leerstuk was, laat Plato
zich over dezen val en zijn oorzaak niet duidelijk uit. Met voorliefde echter
draagt hij, volkomen in overeenstemming met de Orphiek, de leer der zielsverhuizing voor. De verklaring van dit feit zal den lezer niet verwonderen;
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de schrijver ziet het gemotiveerd door de behoefte aan een sanctie voor
Plato's zedelijke eischen : „zonder sanctie, zonder vergelding zal de mensch
zwichten voor de aantrekkelijkheid van alles wat aardsch en zinnelijk is en
zich daarin verliezen" (blz. 131).
Hiermede is de inhoud dezer dissertatie in korte trekken weergegeven.
Niet-deskundigen behoeven voor de lectuur van dit geschrift niet terug te
schrikken ; de stof is tot haar uiterste beperking teruggebracht en citaten
worden meestal in vertaling gegeven.
De stijl is eenvoudig, het woordgebruik bier en daar zonderling — zoo
gebruikt de schrijver steeds bet woord „vernoemen" in plaats van „noemen".
Ten slotte moge ik de bewering op blz. 7o, dat de Grieken oudtijds slechts
drie jaargetijden kenden : winter, lente en zomer, en dat Homerus nooit van
den herfst spreekt, als een vergissing vermelden, daar Homerus inderdaad
meermalen spreekt van den herfst, 6n47), getuige bijv. X 27, v. 76, E 38 4 ,
om het adjectief OrccopLvOg maar niet te vermelden.
Al moge deze dissertatie dan niet in alle opzichten bevredigen, zij zal den
belangstellende een duidelijken blik verschaffen op een zij de van Plato's
denken, die niet in de eerste plaats de philosopher, maar zeer zeker de religieus of theosophisch voelenden zal boeken.
J. C. BRUIJN.
Amsterdam

Een commentaar op Vergilius' Aeneis
Wellicht zullen er leden van het Klassiek Verbond zijn, die, wanneer zij
lust gevoelen de lectuur van Vergilius' Aeneis nog eens te hervatten, daarbij
gaarne van den steun van een commentaar gebruik willen maken. Zij zullen
dan in de bekende schoolcommentaren van Dr. J. Mehler (bock I—IV) en
Dr. W. J. W. Koster (op de geheele Aeneis) uitnemende hulpmiddelen
vinden. Daarnaast zou ik echter hun aandacht willen vestigen op een Duitsche
uitgave, Vergils Aeneis in Auswahl, herausgegeben von Dr. F. Eggerding,
Teubner 1928-193o (bestelnummers 2453, 2454 en 2535). Juist voor hen,
die, aan de schooljaren ontwassen, met rijper oordeel en grootere kennis
van andere werken uit de wereldlitteratuur, dan zij in hun jeugd bezaten,
Vergilius herlezen, biedt dit werkje veel, wat ertoe kan bijdragen de lectuur
te veraangenamen. Het eerste deeltje bevat, behalve den tekst van de
boeken I (grootendeels), II, IV, VI (grootendeels) en van gedeelten uit de
boeken VII, VIII, IX en XII, een uitvoerige, van eenige illustraties voorziene inleiding, waarin achtereenvolgens over de romantiek ten tijde van
Augustus, de bronnen voor het leven van Vergilius, het karakter van den
dichter en zijn werk en over zijn invloed op kunstenaars van later tijden
wordt gesproken. De beide deeltjes commentaar geven, behalve allerlei
aanwijzingen voor een juist begrip van den tekst, voortdurend verwijzingen
naar andere werken uit de antieke en moderne (niet alleen Duitsche) litteratuur en voor ieder boek een kort overzicht over compositie, bronnen en
invloed op latere schrijvers. Wie de aankoop van deze uitgave overweegt,
zij erop opmerkzaam gemaakt, dat dezelfde schrijver nog een andere, eveneens bij Teubner verschenen uitgave van een bloemlezing uit Vergilius'
Aeneis heeft verzorgd, in de serie Eclogae Graecolatinae, die echter bijna
alleen woordverklaringen geeft. M.
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Quintus Horatius Flaccus' Tweede Epode
„Gelukkig prijs ik hem, die ver van dit gejakker,
Met eigen span, op eigen akker,
Naar vaderlijken trant, der vad'ren erf beploegt
En om geen rentewinsten zwoegt!
Hem drilt, als den soldaat, geen schel trompetgescha ter,
Hem schrikt niet 't holle zoute water,
Hij schuwt den rechterstoel, vermijdt op hooge stoepen,
Den steun der macht'gen in te roepen.
Aan slanke popels, als de wijnstok is gesproten,
Huwt zijne zorg, de teed're loten.
Zijn snoeimes kort d'onnutte ranken, maar een ent,
Die vrucht belooft, wordt ingepend.
Of in een bochtig dal, waar zij al grazend loeien,
Streelt met den blik hij zijne koeien.
Hij scheert het schamel schaap, vult d' omgeboende buiken,
Al honig persend, van zijn kruiken.
Hoe zoet, als uit de gaarden, omkranst van sappig ooft,
De Herfst verheft het blozend hoofd,
Is 't plukken van de peer, uit entrijs zelf gekweekt;
De druif, waar purper bij verbleekt,
Wanneer hij ze, Priaap, u en Silvanus plengt,
Wiens vaderhand geen scha gehengt!
Hem lust, languit gestrekt in 's ouden steeneiks schutse
Of in het veerend kruid te rusten,
Waar van de steile rots, aldoor het stroompje schiet,
In 't woud der voog'len smachtend lied
En 't murm'len van de wel met immer vlietend water,
Tot sluim'ren noodt door zijn geklater.
Maar als de wintertijd van Juppiter den donder
Met sneeuw en regen zendt naar onder,
Sluit hij van hier en ginds, met honden in 't moeras,
Het felle zwijn in aan den plas
Of op een lichten work, spant hij zijn ijle netten,
Vraatgragen lijsters val te zetten
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En als begeerden prijs, verschalkt hij schuwe hazen,
Kranen op trek in hunne mazen.
Als dan zijn brave vrouw aan huffs en dierbaar kroost
Haar zorgen toedeelt, onverpoosd,
Zooals Sabijnschen of zoo'n struische, bruin geschroeide,
Die in Apuuljes zon opgroeide,
't Gewijde haardvuur weet van 't droogste pout te bouwen
Voor 't moede voorwerp harer trouwe,
Terwijl zij 't dartel vee binnen de horde sluit
En melkt gespannen uiers uit,
Tot zij bij jongen wijn, zoo van het vat gebracht,
Een maal opdischt van d' eigen slacht . . . .
Geen oesters van Lucrien konden mij smaken beter,
Geen tarbot en geen tweemaal-eter ! 1
Of zou 't woestijnhoen mij of 't Jonische patrijs
Bekomen als de zoo van 't rijs
Der bovenst-beste takken, die van olie drijven,
Gelezen sappigste olijven,
Als kaasjeskruid en wilde zuring, die gerieven
't Bezwaarde lijf en den gelieven,
Of 't lammeken, geslacht op 't Terminalenfeest,
De bok, den wolf ten prooi geweest?
En hoe verlustigt ons, terwijl w' ons aldus laven,
's Verzaden schaapjes stalwaarts draven,
't Zicht op een ossenspan, dat loom van nek en moe,
't Gekeerde kouter sleept huis-toe
En op den slaventeelt, aan eigen haard gekweekt,
Waaruit der huisgOon zegen spreekt!"
Als Alfius, den bankier, gij dus hoort redevoeren,
Ziet onze vriend zichzelf al boeren
En . . . d'eersten van de maand, haalt hij zijn saldi binnen,
Den tienden . . . vindt ge hem op herbelegging zinnen. 2
Juris Consultus Ultraiectinus.
1 Volgens Van Wageningen, geloofden de Ouden, dat deze de eenige visch
is, die zijn voedsel herkauwt; vandaar mijn neologisme.
2 Alleen voor dezen regel, was den vertaler het latijn te gedrongen voor
weergave in het 4-voetige schema ; ook al veroorloofde hij zich een idus op
den io den!
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Recente opgravingen in ItalW
IV 1
In afwijking van onze gewoonte moeten wij ditmaal een praehistorische vondst vermelden, en zelfs een van buiten Italie. In
V elcia (Albania) vond de Missione Archeologica Italiana onder
P. Marconi (evenals zijn voorganger L. M. Ugolini te vroeg aan de
wetenschap ontrukt : hij kwam om bij het jammerlijke vliegongeluk
in de Apennijnen van Mei j.1.) in een grot met laat neolithisch en
aeneolithische lagen, voorwerpen die op nauwe verwantschap met
apulische spheer wezen. Hierdoor wordt een verband versterkt, dat
voor de mythische periode al geconstateerd was, en dat het intensieve verkeer in de historische tijd verklaart. 2
Sinds een vijftiental jaren kende men in de midden-italische periode (ong. 400-250 v. Chr.) connecties tussen Etruria en Carthago,
en dacht men in dit verband aan Sardinia. Een vondst in Olbia
(Sard.) bewijst ons dit nu duidelijk. In arme punische graven
van ong. 300 v. Chr. kwamen naast diverse andere voorwerpen ook
een etrusco-campaanse vaas en punische munten voor den dag.
Langzaam maar zeker komt er ook materiaal voor de beeldhouwkunst van T arente uit deze periode. Ditmaal werden o.m. twee dragende korai (beter dan karyatiden) gepubliceerd, die waarschijnlijk
de gevel van een graftempeltje hebben gesteund : archaistische stijl
van 330/300 v. Chr. Dit motief was geliefd in Italie : R. Horn geeft
in de Anzeiger een gemakkelijk uit te breiden opsomming (men
denke bijv. ook aan die van het oude Pantheon te Rome) ; in het
bijz. zou ik willen verwijzen naar het bouwwerkje afgebeeld op de
bekende vaas Altamura-Napels, waar men ook zulke dragende
vrouwen aantreft, waarvan de echtheid vaak ten onrechte is betwij feld. 3
Een graf in Canosa uit de tweede laat-italische periode (17515o --go
V. Chr.) getuigde van een even grote luxe als dat van ong. 300 v. Chr.
1 Evenals vorige malen erken ik gaarne het vele nut dat ik had van het
materiaal verzameld in de Archaeologische Anzeiger (Beiblatt Jahrbuch
Arch. Instit. LII-1937), waar de bronnen verwerkt zijn.
2 Vgl. Roem. Mitt. XII (1897), 235, 3; J. Bayet : Orig. de 1'Hercule romain
66/7; Arch. Anz. XLVII (1932), 328.
3 Afg. bijv. Reinach : Rep. Vas. 1 2 , 167 ; voor de critiek op het betrokken
stuk van de vaas zij opgemerkt dat ik het indertijd nauwkeurig heb onderzocht en voldoende antieke resten heb gevonden om het motief te garanderen.
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besproken in ons tweede bericht (1936). Wederom betrof het een
jong meisje : het graf had een facade met architectonische versiering :
binnen vond men naast terracotta's verschillende stukken zeer fijn
glaswerk, veel goud (o.a. een prachtig gouden diadeem met bloemen
en bladeren, vgl. het mooie oudere stuk uit Armento te Muenchen)
en een fraaie collectie zilveren voorwerpen (o.m. een zalfpotje en
een spiegel). Helaas hadden de voorwerpen zeer geleden door de instorting van de zoldering ; de restauratoren van het Museum te
Tarente hebben echter veel kunnen redden. De datering door Prof.
Bartoccini voorgesteld is echter rijkelijk hoog ; wat afgebeeld is
wijst op ong. 125 v. Chr. Voor het cultuurhistorische belang van de
vondst verwijs ik naar het zoeven genoemde jaarbericht.
Vroegromeins II (ong. 90-3o v. Chr.). Hoe belangrijk Campanie
als artistiek centrum nog was bewijst een in zee bij Salerno gevonden
bronzen kop van Apollo (Salerno : Mus. comun.) ; laat-hellenistisch
type met voile wangen, kleine mond, kleine ogen en weelderig haar,
dat van voren plastisch is uitgewerkt, doch van achteren door gravure aangeduid. Dit, met andere details die wijzen op een zwakker
plastisch gevoel, wettigt de attributie aan een Centraal-italisch
(waarschijnlijk campaans) atelier van de iste eeuw v. Chr. Maar
voor wij hier meer over weten, zal nog veel analytisch werk moeten
worden verricht. Uit dezelfde tijd stamt een mooie vondst uit Herculanum; de voortzetting van de opgravingen in het uiterste Z.-W.
der stad bracht nieuwe vertrekken van de Casa del Rilievo di Oreste
(Kardo V, Ins. orient. I, n. 2/3 ; vgl. vorig jaarbericht) aan het licht,
met schitterende imitatie in schilderwerk van polychrome steen,
dus vroege tweede stijl. De wand is geleed door corinthische zuilen
(met spiraalvormige cannelures !) ; de (marmeten?) kapitelen dragen
een tweedelige corinthisch-ionische architraaf (het gewone type in
de 2e eeuw v. Chr.) , waarop op zijn beurt een (dorisch?) fries rust
(deze combinatie komt sinds de 5e eeuw in Italie vaak voor) ; waar
het stuc is weg gebroken ziet men een muurconstructie, die noch
het sullaanse opus quasi-reticulatern, noch het zuivere op. reticulatum
is, doch een overgang tussen beide, een belangrijk geheel dus voor
de datering. Voor deze quaesties kunnen wij thans te rade gaan bij
het monumentale werk van onzen landgenoot H. G. Beijen (die
Pompej anische Wanddekoration vom zweiten bis zum vierten Stil)
waarvan dit jaar het eerste deel (van de vijf) verscheen. Hij levert
hier de eerste alles omvattende studie van dit materiaal, en wij
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wensen hem dan ook van harte een rustige voortgang toe van zijn
publicatie, die voor lange jaren de grondslag zal blijven.
In de derde vroeg-romeinse periode beheerst Augustus nog het
terrein. Voor zijn bimillennarium werd te Rome de opgraving onder
Palazzo nano aan Corso Umberto I hervat onder geweldige technische moeilijkheden : o.a. moest men het grondwater bevriezen.
De voorlopige aanwinst voor zijn Vredesaltaar bestaat uit enkele
blokken en kleinere stukken die Sievekings opvattingen aangaande
de reconstructie bevestigen : men heeft thans de linker hoek gevonden. Het plan bestaat om de gedeelten uit Florence en Rome te verenigen en t.z.t. het geheel op te bouwen in de zona monumentale
die bij het mausoleum van Augustus zal aansluiten (zie vorig j aarbericht). In Aosta (Colonia Augusta Praetoria Salassorum, gest.
25 v. Chr. om de Grote en de Kleine St. Bernard te beheersen), een
centrum van vroeg-keizerlijke kunst, 1 werd het theater gerestaureerd en van aanbouwsels bevrijd: de facade maakt thans een monumentale indruk ; zijn scaenae frons met grote corinthische orde illustreert goed Vergilius' immanes columnae in Aeneis I, 428/9.
Bijzonder rijk was de oogst aan goede portretten, benoembare en
anonyme. Koppen van Augustus uit Rome (zeer goed ; in Mus.
Capitolino), Fondi (Z.O. van Terracina, te Napels, Mus. Nazionale ;
posthuum werk) en Lepcis (Tripolitanie ; eveneens posthuum) ; een
Marcellus (?) uit Pompeii, een Drusus Minor (?) en een Germanicus (? ?) weer uit Lepcis en evenals de Augustus uit de tijd van Tiberius of Claudius ; verder een Traianus en een Hadrianus uit
Ostia, van kolossale afmetingen, maar van geringer qualiteit dan
de vorige stukken. Zoals steeds is de vroege keizertijd met een veel
hoger percentage vertegenwoordigd dan de 1 atere ; in de 4e eeuw
worden plastische portretten een uitzondering, wat waarlijk geen
toeval is.
In de laat-romeinse periode (ong. 300-500 na Chr., van Constantijn tot de Merovingers) immers verschuift het accent zich steeds
meer naar het gebied der architectuur en aanverwante kunsten;
van deze veranderde instelling leggen ook recente vondsten weer
getuigenis af. Zo heeft ditmaal Parenzo (Istrie) materiaal geleverd
doordat men door opgravingen belangrijke chronologische steunpunten heeft gekregen, waar deze periode nog niet al te rijk van voorzien is. Op de plaats van de Dom werd tussen 35o en 400 (en niet
1

Vgl. C. Promis : Antichite di Aosta.
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zoals men tot nu toe dacht een eeuw vroeger, ten tijde van St. Maurus) de Basilica primitiva gesticht met een schip ; daarnaast verrees ong. 410 een dergelijk gebouw (dat reeds uit de litteratuur bekend was) met belangrijke mozaieken, die gedeeltelijk door dezelfde
personen zijn geschonken als die van de eerste kerk. Omstreeks 450
werd het terrein zowat een meter opgehoogd en daar de eerste basiliek met drie schepen (de Bas. prae-Euphrasiana) opgeiicht, daarna,
ong. 550, weer 8o cm hoger, de nog grotere Basilica Euphrasiana,
waarvan de kern in de tegenwoordige Dom is bewaard. Daar men
de ramen en de mozaieken van deze Basilica in hun oude vorm heeft
hersteld en de oudere mozaieken zo veel mogelijk zichtbaar heeft gemaakt, is hier een mooie doorsnede door de kunstgeschiedenis van
die tijd te zien, die men nog kan completeren met de prae-Euphrasiaanse mozaieken van de basilica (met een schip) van het nabij
gelegen Orsera.
In Milaan blijkt S. Lorenzo een nog interessantere geschiedenis
te hebben gehad. 1 her zijn de muren van de oud-christelijke basilica (de Basilica Maior van Ambrosius, ong. 375?) tot een hoogte van
4 meter eerst in de romaanse verbouwing, toen in die van het barok
opgenomen (ook de zuilen van het atrium zijn bewaard), voorwaar
een mooi voorbeeld van nationale traditie in de kerkbouw van
Italie, zonder welke de constructies van de Middeleeuwen (speciaal
de Gothiek) onbegrijpelijk zijn; pas in de loop van de 15e eeuw onderging deze ingrijpende verandering.
Tot slot moge hier op een verschijnsel gewezen worden dat speciaal in dit jaarbericht mijn aandacht trok, nl. de vondsten van munten. In Milaan 36o zilveren gallische drachrnen uit de 3e eeuw v.
Chr., dan in Treviglia (tussen Milaan en Bergamo) 2666 munten van
250/300 n. Chr., in Maresego (Istrie) 3378 munten ong. 300 na Chr.,
in Melicucco (bij Reggio Cal.) 7000 stuks van 200/250 n. Chr., in
Punta Castedda (Bard.) meer dan 300 munten van 100/300 n. Chr :
optellend dus ruim 13.700 stuks gevonden in een verslagjaar, nog
afgezien van het niet gespecificeerde aantal van een vondst uit
250/300 n. Chr. in Reggio Cal., en kleinere vondsten. Al deze stukken
1 Deze onderzoekingen zijn het gevolg van een ong. Io jaar genomen besluit om „het geheim van S. Lorenzo" te ontsluieren (zie Arch. Anz. XLIV
(1929), 63/4) dit gedeelte van de stad heeft de belangrijkste romeinse rester
bewaard, o.a. een grote corinthische colonnade (vgl. Bollettino d'Arte van
omstreeks 193o).
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(en er zijn nog tal van grotere vondsten in vroegere tijden gedaan)
werden in de Oudheid aan de circulatie onttrokken ! Wat moeten
hiervan de gevolgen op de economische omstandigheden zijn geweest? Misschien is er eens iemand die deze gegevens wil verwerken
en er zijn opmerkingen bij publiceren.

Zwolle.

C. C. VAN ESSEN.

De eerste Pastoor uit den Bloeyenden
Wijngaerdt
De titelheilige van zijn kerk was Apollo, en hij leefde, meer dan
drieduizend jaar geleden, in Ismaros en keek uit tusschen de hooge
boomen van het goddelijk domein op de blauwe, zeer blauwe zee.
De Aegeische. Zijn naam was Maron, Euanthes' zoon. Hij woonde
er onder een knoestige plataan, tusschen trillende espen en donkere
elzen, bij een koele ook zomers klaterende waterbron. Vredig vergingen zijn dagen, in de sterke schutse van zijn grooten god. Want
nog had de roem van Thrakie's goud de koortsige jacht niet ingeluid
op de verre schuimomzoomde eilanden.
Hooger dan goud stelde Maron den donkerrooden wijn van zijn
gaarden. Die lagen in de vlakte, aan den oever der bruisende zee.
Gedekt tegen den barren Boreas door het hooge Thrakisch gebergte,
rijden zich daar, laag bij den grond gesnoeid, in gelid na gelid de
krachtige heesters. Ze waren de trots geweest van vader Euanthes,
wiens roem als wijnbouwer groot was. En nu had Maron ze lief,
lief als den eenigen zoon dien zijn vrouw hem had geschonken. Hij
zag de jonge bladeren komen in de lente en de eerste teere ranken,
hij zag in den zomer de kleine bessen zwellen, en wanneer de herfst
kwam wandelde Maron door zijn wijngaard en proefde den zonnegloed opgetast in de blauwomwaasde vruchten. En hij bad om
mooie herfstdagen, om veel zon in 't late jaargetijde, en zijn god
gaf ze hem, want hij was een trouw dienaar en eerde mild den heer
met vette offergaven. En wanneer dan Arcturus voor het eerst in
ochtendschemer, flauw nog, boven den Oostelijken horizon verscheen, dan togen slaver' en maagden naar den hof en sneden voorzichtig, eerbiedig, de zware trossen af. Maron zelf zag toe, devoot.
Geef zon, Apollo, geef zon ! Nog tien dagen lang stoofde de gouden
herfstzon de afgesneden trossen en joeg die letzte Stisze in den
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schweren vein. Dan nog vijf dagen in het duister, en dan de vroolijke arbeid van het persen.
En als dan ten slotte de kruiken schoon in het gelid in Marons
kelder stonden — nee, niet in zijn kelder. Want : „niemand van de
knechts en meiden in zijn huis wist hem te staan, alleen hijzelf en
zijn vrouw en een huishoudster alleen. En wanneer ze hem dronken
dien honingzoeten rooden wijn, dan vulde hij — dat deed steeds
Maron zelf een beker, en goot dien op twintig maten water
(antlers mengde hij een op twee). En een geur, een wondere, geurde
van het mengvat ; — dan was het waarachtig niet plezierig om er
of te blijven."
Ja, het was een idylle, die heidensche pastoor in zijn bloeienden
wijngaard, of bij zijn geurend mengvat. Tot de piraten kwamen.
Er was zoo Lang vrede en veiligheid geweest rond Apollo's heiligdom. De wachter op de eenzame rots aan het strand, slaperig van
het turen over oliegladde zee met verweg de hooge granietpiek van
Samothrake in den wazigen middagnevel, placht zich neer te vlijen
in de smalle schaduw van zijn luien ezel, en sliep. Toen kwam Odysseus, met twaalf schepen. De wachter sliep, en alle menscher sliepen.
De piraten vermoordden den wachter, vermoordden de slapers en
roofden vrouwen en kinderen en vee en kostbaarheden. De priester
werd gespaard uit eerbied voor Apollo. Maar die eerbied kostte
duur. Geschenken noemde Odysseus dat. Goud in baren, zijn zware
zilveren. wijnvat — Marons hart brak — en, het kostelijkst van al:
„twaalf groote kruiken wijn, heerlijke, onversnedene, een goddelijke
drank." Liever had Maron de twaalf groote kruiken met zijn eigen
hartebloed gevuld. 0 jerum !
Een paar menschenlevens later kwamen de goudzoekers. Ze zochten er naar goud, en vonden er in ieder geval den wijn, den wijn van
Ismaros. Archilochos, emigrant, vrij buiter, goudzoeker, dichter,
heeft hem gedronken. Maar het was geen cru Maron. Brr !
En zoo kwam dus de zeldzaamste wijn waar oude sagen van zingen uit den pastoor zijn kelder. Toeval ? Ja, natuurlijk ! — en toch .
't Is gek, maar in Rome (ik bedoel het heidensche) was het ook al
zoo. Horatius is een kenner ; je kan op hem aan. Erg als die, peinzend
over vergankelijkheid, zucht om den kostelijken Caecuber, achter
honderd sloten bewaard, dien eens een slordige erfgenaam zal verbrassen, dan beet bet van dat extra jaar van dat extra merk ook
al weer — en het is natuurlijk een hyperbool dat hij nog fijner
zou zijn dan die aan pontificale tafels wordt geschonken.
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Ja, het is raar. Maar het schijnt toch haast of Heeroom steeds wel
geweten heeft, waar Abraham de druiven plukte.
Je kunt het naslaan bij Homeros, Odyssee Boek IX en bij Horatius, in het lied Eheu fugaces.
Eindhoven.

H. HOPPENER.

Kraanvogels en Pygmaen
Het derde boek van de Ilias opent met de vergelijking der oprukkende Trojaanse legerscharen met kraanvogeltroepen, die de
winterregens van het onherbergzame Noorden ontvluchten, en hoog
aan de hemel, al roepend, voorbijtrekken, op weg naar verre streken,
om bloedbad en het doodslot aan de Pygmaeen te brengen.
Zonder moeite herkennen we hierin een poetische, maar ongetwijfeld scherp uitgedrukte beschrijving van de kraanvogeltrek,
die juist langs de Westkust van Klein-Azie bij zonder sterk was en
nog steeds is. Homerus toont ons de trek aan de Cayster (B, 46o),
waar troepen wilde ganzen of kraanvogels of wilde zwanen neerstrijken, zodat de lucht vervuld is van hun machtige wiekslagen
en hun geroep, en de weide bruist van leven. Uit dezelfde streken
komen ook tegenwoordig jaarlijks belangrijke berichten binnen
over trekkende kraanvogels, b.v. uit Smyrna.
Sedert Homerus is het beeld van de kraanvogeltrek, met of zonder
de strijd tegen de Pygmaeen, een geliefd thema gebleven. Een paar
voorbeelden : Juvenalis, XIII, 167-173, waar het gevecht met
schrille kleuren wordt geschilderd. Lucretius, IV, 182, die het geroep van de trekkende kranen zich hoog in de lucht laat verspreiden,
in de door de Zuidenwind voortgejaagde wolken. Met bijzondere
voorliefde werd dit motief (niet de trek zelf, maar het mythische
doel, de strijd) uitgewerkt door vaasschilders, zoals op de voet van
de beroemde Francoisvaas in Florence, waar de dwergen op bokken
gezeten naar het strijdtoneel rijden. Zo kan men in woord en beeld
nog verschillende variaties op het thema vinden, het is hier voldoende te constateren, dat in de oudheid reeds het al of niet bestaan
van werkelijke dwergvolkeren in Afrika een twistpunt was.
De ontdekking van de Centraalafrikaanse dwerg- of jagersvolkeren verlegde de vraag in zoverre, of men mocht veronderstel' Journal fiir Ornithologie, 1936, p. 311. W. Libbert, der Zug des Kranichs.
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len, dat tot de Grieken een vaag bericht over hun bestaan was doorgedrongen.
R. Hennig, bekend door zijn boek : „die Geopraphie des homerischen Epos" (1934), gaat hierin het verst en tracht een bepaalde
historische kern in de geranopygmaeomachie aan te wijzen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het Rheinisches
Museum, 1932, p. 20-24, waarbij de schrijver evenwel dingen zegt,
die moeilijk met de werkelijkheid in overeenstemming zijn te brengen. Ondermeer zegt hij : „Immerhin waren gerade die Nilsiimpfe
der vermutlich einzige Ort der Erde, wo Kampfe zwischen Pygmaen und Kraniche tatsachlich jemals beobachtet worden sein
konnen, denn die Akka machen gern Jagd auf die in ihren Winterquartieren eingetroffenen Vogel, und die Kraniche, die in den Negerzwergen nicht die von ihnen geftirchteten und respektierten
Menschen, sondern irgend welche Tiere vor sich zu, haben glauben( !),
setzen sich ihnen gegeniiber in der Tat zuweilen energisch zur Wehr.
Es ist eine naturgeschichtlich festgestellte Tatsache, dass sich der
Kranich mit Wut auf jedes Tier stiirzt, welches sich sein Nest
nahert." In het kort formuleert Hennig zijn standpunt aldus :
„Kampfe zwischen Pygmaen und Kraniche haben an einem Punkte
der Erde, lange vor Homer, tatsachlich stattgefunden, und die
Kenntnis davon muss am Pharaonenhofe so gut wie sicker heimisch
gewesen sein."
Overtuigend klinkt de bewijsvoering niet, in ieder geval is het
verkeerd, te suggereren, alsof de voornamelijk in het hoge Noorden
van Europa en Azie broedende kraanvogels in Afrika zouden broeden, tenzij men, wat niet gezegd wordt, de Afrikaanse kroonkraan
bedoelt. Maar het ergste komt nog : het Zuidelijkste winterkwartier
ligt aan de Witte Nijl. Hier heeft Bengt Berg de vogels opgezocht.
Men bekijke de foto's en leze de tekst van zijn ook in onze taal verschenen boek : Met de trekvogels naar Afrika. Zuidelijker dan Addis
Abbeba komen de kranen niet (Libbert) , dus ze blijven nog meer dan
duizend km verwijderd van het gebied der equatoriale dwergvolkeren
Op deze wijze lijkt het me onmogelijk, de conclusies van Hennig
te volgen en we kunnen opnieuw de vraag stellen : wat is de betekenis van de Pygmaeen in het trekbeeld van de kraanvogels, welke
voorstellingen vormen de grondslag van dit zo vreemde gegeven ?
Daartoe moeten we uitgaan van het verschijnsel zelf : welke indruk geeft de kraanvogeltrek, welke associaties worden er door op-
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gewekt? Homerus vergelijkt er een optrekkend leger mee, omgekeerd
zal men steeds militaire terminologie gebruiken voor het beschrijyen van de indruk, die grote aantallen trekkende vogels wekken en
zeerzeker de kraanvogel, „de vogel, die zo groot is als een mens."
(naar het zeggen van een Laplander bij Bengt Berg). Indien men
eenmaal de sterke bekoring heeft meegemaakt van de vogeltrek,
kan men zich indenken, hoe de bevolking van een gebied, waar jaarlijks de kraan passeert, getroffen wordt door dit verschijnsel. Een
nuchtere beschouwing zag de vogels als onwelkome gasten, vernielers van het zaadland, waarvoor o.a. de Aesopische fabels en Vergilius getuigen ; hier trekt de mens tegen de kranen te velde met
netten en klemmen, om ze te vangen, of met stenen, om ze te verjagen. Een dichter zal menen aan de hemel geschreven te zien
het begrip „ten strijde trekken". Vooral de geregelde trek in tegenstelling met de zgn. rush — veroorzaakt door koude-inval — die
eerder de indruk van een vlucht zal wekken.
Het begrip ten strijde trekken is onvolledig, het eist de aanvulling
„waartegen". De aanhoudende stroom van vogels, de heirscharen,
de mobilisatie van de grote aantallen, die een enkele trekdag leveren
kan, prikkelt de fantasie, een tegenstander te scheppen, eventueel
uit bestaande motieven, mensjes niet groter dan een kraanvogel.
Bussum.

W. K. KRAAK.

Een onjuiste -vertaling
Van 2 Februari tot en met Woensdag voor Paschen gebruikt de
Katholieke Kerk in haar eeredienst de volgende hymne ter eere van
Maria:
Gaude, Virgo gloriosa,
Ave, Regina coelorum,
Super
omnes speciosa;
Ave, Domina angelorum,
Vale, o valde decora,
Salve, radix; salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta. Et pro nobis Christum exora.
De maker van dit om zijn innigheid echt mooie gedicht is onbekend. De Kerk gebruikt het al minstens sinds de dertiende eeuw.
De hymne (Antiphoon wordt ze in kerkelijk gebruik genoemd)
ziet er zeer eenvoudig uit. Toch biedt het eerste woord der tweede
strofe : Gaude een moeilijkheid. Men vertaalt dat algemeen door. :
Verheug u, of Wees verblijd, of Juich.
Nu is het gedicht, zooals een ieder ziet, een weidsche begroeting
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van Maria met als slot een Bede om haar voorspraak bij Christus.
Voor die begroeting worden achtereenvolgens de gewone groetwoorden gebruikt : Ave, ave, salve, vale. Het is nu toch niet te verwachten, dat het woordje Gaude midden in de reeks ineens iets
anders zou beteekenen. „Gaude" kan hier niets anders zijn dan de
vertaling van xcape. Lucas I, 28 heeft zoape xszocpvccoli.6v-1 en dat
geeft het Latijn zeer juist weer met : Ave, gratia plena, en het Hollandsch met : Wees gegroet, vol van genade.
Dit woord zocc,pe was bij de middeleeuwsche dichters natuurlijk
niet onbekend. De H. Anselmus van Kent (± 1030-1109), aan
wien het Ave, Regina coelorum wel eens is toegeschreven, roept in
een hymne ter eere van de H. Maagd plotseling uit :
Chere, kecharistomene,
Theotocos, parthene.
(breves, Analecta hymnica, 48, blz. 103).
Hier hebben we nog met Grieksch te doen, al is het dan vermomd.
Maar aan den bekenden Petrus Aballardus (1079-1142) is het
woord al meer vertrouwd. Hij dicht :
Superna regis civitas
Pompas educit obvias,
Chere cantant
Victori angeli
Et Hosanna
Salvati populi.

(ibid. blz. 182)

Dat Gaude met Ave gelijkgesteld werd, moge nog blijken uit een
strofe van den Norbertijn Hermann Joseph, die in de dertiende
eeuw leefde:
Gaude, mea specialis,
Pulchra, suavis, curialis (= nobilis)
Meus amor, spes in malis,
Non est tanta, non est talis,
Tu omnium pulcherrima.

Ave, mater, ave, cara,
Sancta parens, aurem para
Salutanti, supplicanti
Te roganti et amanti
Tu semper esto proxima.
(o. c. 50, 54 1 )

De bewijskracht wordt hier nog vermeerderd, doordat Ave volgt
na Gaude.
De conclusie moet wel zijn, dat in de Antifoon „Gaude" moet vertaald worden door Wees gegroet of iets dergelijks.
Roosendaal.

FR. VERMEULEN.
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Reis naar Griekenland
Evenals in 1935 zal ook deze zomer een refs naar Griekenland
plaats vinden van Hilversumse gymnasiasten onder leiding van
Dr. 0. Damste, waarbij zich ook een beperkt aantal belangstellenden van buiten kunnen aansluiten. De verzorging geschiedt door
de Amer. Express Cy ; de reissom bedraagt f 250.—
Het gezelschap vertrekt van Hilversum 13 Juli, gaat per s.s.
Theophile Gautier van Marseille via Napels (16 Juli excursie naar
Pompei) naar Piraeus, bezoekt Delphi per autobus en reist door de
Peloponnesus per motorrail (Athene, Corinthe, Olympia, Tripolis,
Argos, Nauplia) ; vanuit Nauplia excursies naar Mycene, Tiryns,
Epidaurus en op 31 Juli weer te Athene om de Acropolis bij voile
maan te bewonderen ; dan nog naar Sunium en 2 Aug. per schip
weer naar Marseille ; 8 Aug. thuis. Onder de deelnemers bevindt
zich Dr. la Chapelle, zodat het gezelschap voortdurend onder medische hoede zal staan.
Vermoedelijk zullen er io a 15 plaatsen voor buitenstaanders beschikbaar zijn op een totaal van 50. Aanmelding bij Dr. 0. Damste,
Insulindelaan 9, Hilversum.

Puzzel
Oplossing:
Sisyphus - Ilioneus 1VIefitis -- Parnassus - Academia - Vacalus Ister
Divitiacus - Vestales Maia - Falernum - Ecloga Reate Iuba - Emathia Nitiobroges - Thule - Raurici - Viola -- Iacra Nabataea - Aelianus.
Hor. Od. 3.3. 7-8.
Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae.
In de drukproef stonden 5 en 6 op hun plaats. Het spijt mij, dat deze beide
verwisseld zijn en velen moeilijkheden gegeven hebben.
De prijs is toegevallen aan E. J. Koppeschaar, C. Jolstraat 85, Scheveningen.
Oplossingen ontvangen van:
P. fr. Parthenius Windhorst 0.F.M., Alverna; P. fr. Rog. Burgers, Ammerzoden ; Prof. Mr. H. R. Hoetink, Mr. J. H. H. M. Mulder, Prof. Mr. V. H.
Rutgers, ook van de vorige puzzel, Dr. N. Scheps, Amsterdam ; Dr. J. H.
Leopold, Apeldoorn; Dr. H. v. d. Kamp, Domburg; Ds. G. Verdoes Kleyn,
Dordrecht; Dr. J. C. A. M. Bongenaar, Dr. X. Wolters, Eindhoven; E. J.
Koppeschaar, Prof. Mr. F. Kranenburg, Mr. A. ten Sande, R. Taconis,
's-Gravenhage ; C. F. Leverman, Groningen ; P. J. A. Jufferrnans, Heemstede;
Ant. R. J. van Keeken M.S.F., Kaatsheuvel; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen;
Dr. P. Janssens, Maastricht; P. fr. Archangelus Burgers 0.F.M., Megen;
Dr. P. J. Endenburg, Mej. Jeanne de Ridder, Schiedam ; J. Weill, Rotterdam;
Dr. G. Veltenaar, Tholen; Mr. A. D. v. Regteren Altena, Dr. H. Th. van
Wimersina Greidanus, Utrecht. E. S.
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The Warburg Institute
The Times van io Februari j.1. brengt het bericht dat the W arburg
Institute den then Februari zal heropend worden in zijn nieuwe
behuizing in Imperial Institute Buildings, South Kensington.
Dit instituut is ongeveer 3o j aren geleden gesticht door den
bankier-kunsthistoricus Dr. A by Warburg te Hamburg en bleef
aldaar gevestigd tot 1933, waarna het naar Londen werd overgebracht.
De tegenwoordige directeur is Dr. Friedrich Saxl. Het doel van
't instituut is te bevorderen de bestudeering van de invloeden der
traditie der Grieksch-Romeinsche Klassieken op de geschiedenis
van Europa, in 't bijzonder op de gebieden van kunst, literatuur,
godsdienst en wetenschap.
De bibliotheek der instelling bezit 80.000 werken en een uitgebreide collectie photographieen. Behalve dat zij al dit materiaal
voor studeerenden en belangstellenden toegankelijk houdt, organiseert zij lezingen en geeft publicaties o.a. Bibliography of the
Survival of the Classics en „Journal of the Warburg Institute.
Wij hopes later met mogelijkheden voor relaties met dit instituut
terug te komen.
A.
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Keizer Tiberius en de historische kritiek
Voor hen, die zich verder wenschen te verdiepen in de geschiedenis van
keizer Tiberius, volgen hier de volledige titels van enkele der voornaamste
studies, die het materiaal voor verder onderzoek kunnen geven:
Gelzer:
Charlesworth:
L. Homo:
H. Dessau:

s. v. Julius, n°. 154 (kol. 478-536) in Pauly-Wissowa,
Realencycl. der class. Altertumswiss.
In deel X van The Cambridge Ancient History.
Le haut-empire (Tom. III van Histoire Romaine), 1933.
Geschichte der romischen Kaiserzeit II 1.

MONOGRAPHIEEN :

F. B. Marsh :
E. Kornemann:
Ciaceri :
J. H. Thiel:

The Reign of Tiberius, 1931.
In Staaten, Volker, Manner. artikel: Kaiser Tiberius.
Tiberio, successore di Augusto, 1 934.
Kaiser Tiberius (Ein Beitrag zum Verstandnis seiner PersOnlichkeit), Mnemosyne, Tertia Series, II 245-270;
III 177-218; IV 17-42.

Een bespreking van de Tiberius-literatuur sinds 1914 geeft:
S. J. de Laet:

Hedendaagsche stroomingen in de studie der geschiedenis
van keizer Tiberius (1914-1937), L'Antiquite classique
1938, p. 93-109.

De figuur van den tweeden princeps, zijn daden en zijn karakter,
hebben ten alien tijde de meest uiteenloopende beoordeelingen gevonden. Zoolang Tacitus' in felle kleuren geschilderd beeld van
zijn regeering de beschouwingen van de historici bepaalde, is het
oordeel eenzij dig en afwijzend geweest. Het valt voorzeker niet te
verwonderen, dat van de literaire bronnen, die ons zijn regeeringsperiode meedeelen, Tacitus, die en als stylist en als historicus
alle andere schrijvers verre overtrof, ook den modernen geschiedvorscher meesleepte in de haat tegen de persoon van den Keizer en
het wantrouwen, vaak zelfs verafschuwen, van zijn daden. Daarbij
komt, dat bij den bewonderaar van Tiberius, V elleius Paterculus, de
karakterlooze vleierij en kruiperige hovelingenmentaliteit z(56 stuitend is, dat men volgaarne zijn beschouwingen verwerpt en tot
Tacitus terugkeert, al was het alleen maar om het contact met een
vrijen geest in te ruilen voor dat met een. slavenziel. Weliswaar
geven ook andere en betere historici, Cassius Dio en Suetonius, sores
afwijkende beschouwingen, maar in groote lijnen is hun beeld in
overeenstemming met dat van Tacitus, zoodat langen tijd de plaats
van Tiberius was bepaald door de eerste boeken der Annalen. Tot
de tweede helft van de vorige eeuw is dit zoo gebleven ; langzamerhand is men echter tot een andere waardeering van Tiberius ge-
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komen, zoodat het misschien niet ondienstig is, over de resultaten
van het historisch onderzoek der laatste jaren iets mee te deelen.
Het is de groote verdienste van vele onderzoekers van den laatsten tijd, dat zij de gegevens der bronnen opnieuw hebben onderzocht. her kan onmogelijk op alle detail-studies worden ingegaan,
maar het is een verblijdend teeken, dat Gelzer en Charlesworth ook
in de groote handboeken deze nieuwe, somtijds verrassende, resultaten bij hun bespreking van Tiberius' regeering hebben verwerkt.
Ook in de monographieen van Marsh en Ciaceri worden 's keizers
groote verdiensten belicht en geprezen.
Ongetwijfeld heeft door al deze arbeid de alleenheerschappij van
Tacitus een gevoeligen schok gekregen. Of men echter zoo ver mag
gaan hem van opzettelijke geschiedvervalsching te beschuldigen,
is een andere vraag. Tot zijn eer dient gezegd, dat hij nooit de feiten
verzwijgt, maar ons veelal z elf de gelegenheid geeft zijn eigen insinuaties te ontzenuwen. Een voorbeeld hiervan moge volgen:
Ann. I 74 vertelt ons het proces tegen Granius Marcellus, die aangeklaagd is wegens afpersing ; bovendien wordt hieraan een aanklacht
wegens majesteitsschennis toegevoegd, en natuurlijk brengt juist
deze aanklacht den schrijver tot eenige bittere opmerkingen tegen
Tiberius, hoewel dit punt uit de aanklacht wordt geschrapt. In
enkele woorden, aan 't eind van het caput, wordt dan de aanklqcht
wegens afpersing meegedeeld, maar de ensceneering is meesterliik
misleidend ; alle aandacht valt op het eerste, men beklaagt den
armen Marcellus en leest, meegesleept door de boeiende tacitelsche
rhetoriek, over de laatste woorden heen. Desondanks noemt Dessau
de beschrijving van Tacitus :
„eine Schilderung, deren Genauigkeit in allem Wesentlichen and in
„unzahlichen Einzelheiten . . . bestatigt wird. Tacitus ist ohne vor,gefasste Meinung an seinen Stoff gegangen".

Dessau staat echter in zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van
Tacitus alleen.
Wat geldt voor de majesteitsprocessen, gaat ook op voor de verhouding van den keizer tot den senaat en de constitutie. Angstvallig waakt Tiberius ervoor, den senaat in zijn rechten te laten.
Voor zichzelf wenscht hij geen goddelijke eer en, als men hem die
toch brengen wil, wijst hij haar af. Dat hij de provincies goed bestuurde, getuigt Philo Alexanclrinus, die in „Legatio in Gaium" de
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groote verdienste van Tiberius tegenover Caligula's wreedheid stelt.
Marsh concludeert dan ook terecht :
„In viewing the policy of Tiberius as a whole, we cannot avoid the
„conviction that it was based upon a far-sighted statesmanship and a
„clear perception of the crying needs of the empire."
11 hebben de hierboven genoemde schrijvers Tiberius van veel
bla am kunnen zuiveren, toch lossen zij het probleem, dat zich hierbij
as ons voordoet, niet op. Groote eerbied voor de constitutie, het in
ee, e houden van de voorvaderlijke zeden (voortdurend sluit hij zich
aan bij het werk van Augustus), de handhaving van de door zijn
voorganger gestelde grenzen van het rijk, de humane opvatting
omtrent de taak van de Romeinen t. o. v. de provincies, persoonlijke zuinigheid, terwiji in geval van nood veel geld uit eigen zak
voor de bevolking beschikbaar werd gesteld, d at alles zou zelfs een
aanvankelijk impopulair vorst de volksgunst doen verwerven. Hoe
komt het dan, dan juist deze keizer zich in bijna alle kringen vijanden wist te maken? Zou het oog van de schrijvers uit zijn eigen
tijd en kort daarna, de hofkliek uitgezonderd, zoo blind zijn geweest
voor al deze goede eigenschappen ? Zoo j a, waar moet dan de oorzaak van dat voorbijzien van de groote zegeningen van zijn bestuur
worden gezocht?
Ongetwijfeld speelt de historische ontwikkeling na Tiberius hies
een rol. Tacitus heeft het principaat zien uitgroeien tot de terreur
onder 's keizers opvolgers en hij heeft, waarlijk niet geheel ten onrechte, het begin van deze ontwikkeling zich reeds onder de regeering van Tiberius zien voltrekken. Maar, vraagt men zich af,
waarom dan niet Augustus, onder wiens regeering toch de allereerste symptomen konden worden waargenomen, de schuld gegeven ? Waarom moest alle haat zich opstapelen op dengene, die
wanhopige pogingen deed den senaat van zijn serviliteit te bevrij den,
op hem, die de eerste dienaar van de staat, niet de monarch wilde
zijn en geen gelegenheid liet voorbijgaan om te getuigen van zijn
gehechtheid aan de oude staatsinstellingen? Kan het hem verweten
worden, dat hij tenslotte de hem opgedrongen macht gebruikte en,
oud en der dagen zat, bedrogen door zijn vrienden, verlaten door
zijn verwanten, dingen deed, of liever gedoogde, waartegen hij zich
in zijn eerste regeeringsjaren met hand en tand zou hebben verzet?
Het antwoord op deze vragen is door verschillende historici van
de laatste jaren gezocht in de persoon en het karakter van den keizer.
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Dikwijls wordt gewaarschuwd voor een overschatting van de rol
van het individu bij de beoordeeling van historische gebeurtenissen ; de psychologie wordt dan beschouwd als een gevaarlijke hulpwetenschap van de geschiedvorsching. Dat deze waarschuwing niet
in den wind geslagen mag worden, bewijst de studie van Von Hentig,
waarvan de veelzeggende titel, „ Veber den Casarenwahnsinn (die
Krankheit des Kaisers Tiberius) , voor zichzelf spreekt ; het modewoord schizophreen doet ook hier opgeld en lost alle historische problemen op, want hier betreden wij een gebied, dat de historicus aan
den psychiater moet overlaten. Maar in het gev al van Tiberius is
deze oplossing wel wat goedkoop en bovendien in strijd met de
feiten, zoodat ook hier een sceptische houding t.o.v. een psychologische benadering van historische problemen verklaarbaar is. Dit
neemt niet weg, dat vaak het juiste begrip van bepaalde gebeurtenissen slechts wordt verkregen, als de personen, die erbij betrokken
zijn, worden bestudeerd, mits men echter ook hier alleen de feiten
laat spreken zonder in romantische biographie of psychiatrische
abnoimaliteitenjacht te vervallen.
voor de persoon van keizer Tiberius heeft Prof . Thiel een dergelijk onderzoek verricht ; hierbij wordt uitgegaan van de gedachte,
dat erfelijke factoren en milieuinvloeden beiden samenwerken tot
de worming der persoonlijkheid. De Claudii, waartoe Tiberius, zoowel van vaders als van moeders zijde, behoorde, zijn impulsieve
menschen met oppositioneele trekken en vaak groote begaafdheid ;
daardoor komen onder hen geniale baanbrekers, maar ook wel misdadigers en krankzinnigen voor. Is de algemeene opvatting van de
Romeinsche adel aristocratisch, dan zijn de Claudii vooruitstrevend,
breken daarentegen dernocratische inzichten door, dan ontpopt
zich de Claudier als een verstokt reactionnair. Hetzelfde zien wij
bij Tiberius. Men stelt hem meestal tegenover den homo novus
Augustus als een typisch aristocraat. Dit is veel te simplistisch:
Tiberius is, naar het in zijn kraam te pas komt, vooruitstrevend of
behoudend ; zijn houding wordt niet bepaald door een vaste lijn.
Evenals alle Claudii heeft hij een tekort aan aanpassingsvermogen,
een asociale trek, die hem steeds met zijn omgeving in moeilijkheden brengt. Alle heilige huisjes gooit hij omver, de hordeninstincten
der massa veracht hij , aan de publieke opinie hecht hij geen waarde,
zooals zijn lijfspreuk : „oderint duni pro bent" ten duidelijkste bewijst.
Bovendien openbaart zich de Claudische impulsieve eigengereidheid
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bij hem in zijn acerbitas, zijn scherpe tong, die hem ook vele vijanden
bezorgde. Als zijn zoon Drusus gestorven is en afgevaardigden van
Ilium hem te laat de deelneming der stad komen betuigen, zegt hij
„Ook ik condoleer U nog wel met het verlies van Uw voortreffelijken
medeburger Hector." Toen de senaat een maand naar hem wilde
noemen, vroeg hij : „Wat zult gij doen, mijne heeren, als er 13 Caesars zijn?" Tijdens zijn verblijf op Rhodos bezocht hij de wekelijksche colleges van Diogenes ; toen hem eens, doordat hij te laat kwam,
de toegang werd geweigerd en hij tot de volgende week moest wachten, heeft hij na 20 jaren wraak genomen door Diogenes, die hem
als keizer te Rome kwam bezoeken, te laten antwoorden, dat hij
maar zeven jaren moest antichambreeren !
Deze laatste anecdote brengt tevens een andere belangrijke karaktertrek aan het licht : zijn geremdheid, zijn secundaire functie.
Een primair mensch „reageert af" en wrokt niet na, Tiberius maakt
echter 20 jaren lang van zijn hart een moordkuil. De andere zijde
van zijn karakter, de oppositioneele trekken, onderdrukt hij welbewust, omdat hij weet, d at deze vooral hem in conflict brengen
met alien, die met hem moeten samenwerken. Het ware verkeerd
te veronderstellen, dat hij op zijn omgeving reageert. 't Is veeleer
andersom ; zijn omgeving reageert op hem en wordt afgestooten
door zijn moeilijk karakter. Philo vertelt ons hoe hij reeds als kleine
jongen „het oude mannetje" werd genoemd wegens zijn angst om
spontaan te reageeren en zijn leermeester, Theodorus van Gadara,
noemde hem TriXOq att/ovrt Trecpupcx116voc : een leemklomp met bloed
erin (octli,a is zijn hartstochtelijkheid; 771X6c zijn secundaire functie).
Iemand met een dergelijk karakter heeft het niet gemakkelijk,
vooral niet indien de omstandigheden des levens deze eigenschappen
nog nader accentueeren. Man van groote gaven, voortdurend door
zijn stiefvader achteruit gedrongen ten behoeve van diens onbeteekenende bloedverwanten, steeds geexploiteerd voor werkzaamheden, die alleen door zijn bekwaamheid tot een goed einde konden
worden gebracht, werd hij hoe langer hoe somberder en teruggetrokkener. Toen hij zich moest laten welgevallen, dat zijn huwelijk
met de vrouw, die hij lief had, werd ontbonden en hem een huwelijk
met Julia, „een vrouw, die men het meest eert, als men van Naar
zwijgt," werd opgedrongen, heeft dit hem tenslotte alle levensvreugde ontnomen. Hij is echter secundair, verkropt zijn leed 6
jaren lang, waarna hij zich uit Rome terugtrekt naar de eenzaamheid van Rhodos.
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In zijn later leven zijn hem evenmin de teleurstellingen bespaard.
Als keizer voelde hij zich de mindere van zijn voorganger, hetgeen
zijn minderwaardigheidsgevoel deed toenemen ; bovendien heeft de
heerschzucht van zijn moeder Livia en de vijandschap van Agrippina, de vrouw van Germanicus, die in alle kringen grooten aanhang
bezat, zijn huiselijk leven vertroebeld. Maar de genadeslag ontving
hij door het verraad van Sejanus in 31. Hij had zonder eenige reserve vertrouwen geschonken aan dezen praefectus praetorio, aan
wien hij het bestuur te Rome had overgelaten, toen hij zich in 26
op Capri terugtrok. Na te zijn gewaarschuwd onderdrukt de oude
man de samenzwering met jeugdige energie, maar zijn bitterheid
en menschenhaat groeien, vooral als hij bovendien nog verneemt,
hoe zijn gunsteling reeds in 23 om de troonopvolging voor zich te
verwerven Drusus heeft laten vergiftigen. Zoo zijn de laatste levensjaren vol van teleurgestelde verwachting.
Veel van de ongetwijfeld bedenkelijke daden uit deze periode
kunnen hierdoor worden verklaard. Wij mogen echter niet zoo ver
gaan om in een volledige „Ehrenrettung" den keizer van alle schuld
vrij te pleiten. De keuze van Sejanus, het weggaan uit Rome, waardoor hij alle directe controle uit handen gaf, en het verzuimen van
het aanwijzen van een opvolger zijn groote fouten geweest. Dit alles
neemt niet weg, dat Rome in Tiberius een van de beste keizers heeft
gehad, die bij tijdgenoot en nageslacht niet de waardeering heeft
gevonden, die hij verdiende.
Bussum.

W. DEN BOER.

Nagekomen mededeeling van het Bestuur
Te 's-Gravenhage zijn drie classieke leeskringen tot stand gekomen onder leiding van Dr. G. E. W. van Hille, v. Hoogenhoucklaan 20, Dr. A. Scholte, Anemoonstraat ioo en den heer W. J.
Verdenius, van Beverninkstraat 148, van wie de laatste gemakkelijker dan de eerste twee nog meer deelnemers zou kunnen plaatsen,
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Ad Mnemosynen 1
Tristor, Mnemosyne, luctu deiectus acerbo,
Quod genus omne mali te sine more premit.
Te semper colui summo praeeunte Cobeto,
Te duce iam puero recta reperta via est.
Reddere dona tibi docte conscripta solebam,
Flamer]. et, alma parens, religiosus eram.
Quid iam me sensisse putas, cum te violavit
Nuper iniqua cohors turpibus opprobriis?
Linguis barbaricis, heu ! te fecere loquentem
Indignisque sacro numine et ore tuo !
At tibi fas fuerat divinitus atque Latino,
Ut solemne deae est, reddere verba sono.
Quid quod et in scenam prodire, effundere questus
Te fingunt, lacrimis contemerare genas,
Dum lamentaris miseri tormenta doloris,
Quae per crus tumidum dira podagra movet?
Externo varioque simul sermone tremebat
Vox tua lugubris, parcius Ausonio.
Mecum mirabar te tot confundere linguas
Nec minus absurdum crus erat invalidum.
Unde tibi subeat, quaeso, violenta podagra?
Caelestes numquam corripit ista lues.
At grex indocilis divis aspergere labem
Non timet aeternis : victa iacet pietas!
Nos vero vere sapientes rite precamur,
Des utinam tantae nequitiae veniam,
Quaeque tua lusit petulans sub imagine virgo
Illam ne feriant horrida tela Iovis!
Iam sibi proposuit saevos compescere mores
Festo Mnemosynes laetificoque die.
P. H. D.

1

Vid. pg. 93 sqq.
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De cantate voor het eeuwfeest
Toen Augustus besefte, dat hij met zijn vijfenveertigste levensj aar een toppunt had bereikt door de geboorte van een kleinzoon,
die bestemd scheen zijn opvolger te worden, maar bestemd was
hem voor te gaan in den dood, door het vreedzaam herwinnen van
de legioensadelaars, die de Parthen in zijn prille jeugd bij Carrhae
hadden buitgemaakt, en door het tot stand komen der Leges Iuliae,
die de aantrekkelijkheid, de heiligheid en de vruchtbaarheid van
het huwelijk onder de hoogere standen moesten bevorderen, maar
niet hebben bevorderd, toen gevoelde hij de behoefte een nieuw tijdperk in te luiden door een indrukwekkend feest, zooals geen levend
mensch ooit nog had bijgewoond of weer zou kunnen beleven. Men
herinnerde zich uit de geschiedboeken twee plechtigheden van zulk
een zeldzaamheid, waarvan de eene gevierd was in 463 en 363, de
andere in 249 en 146, maar de XV viri (vroeger X vin i en nog vroeger II vin) sacris laciundis vonden in de aan hun zorgen toevertrouwde Libri Sibyllini een Grieksch orakelvers (bewaard bij
Zosimus II 5), dat een plechtigheid beschreef, die telkens na verloop van 110 j aren moest herhaald worden, en verklaarden, dat
dit feest het volgend j aar, 17 voor onze j aartelling, onder den naam
ludi saeculares als vijfde eeuwfeest tot afsluiting van een eerste
groot-lustrum gedurende drie dagen en drie vollemaannachten van
31 Mei-3 Juni moest gevierd worden ter eere van den Capitolijnschen Jupiter, van de geheimzinnige machten, die de aarde en het
menschenlot beheerschen, en bovenal van den als beschermgod van
Augustus op den Palatijn vereerden Apollo, die ook de godheid is
van de zon en van de geneeskracht, en zijn zuster Diana, de boschgodin die tevens maangodin en geboortegodin is.
Bij dat feest zou een koor van 3 x 9 zoons en 3 x 9 dochters van
nog levende ouders uit den senatorenstand een cantate zingen,
waarvan de tekst wel verlangd moest worden van Horatius,vooral
nu de groote dichters Vergilius en Propertius juist gestorven waren.
Hoewel hij sedert de publicatie van zijn carminum libri tres in het
j aar 23 voornemens geweest was geen liederen meer te schrijven,
heeft Horatius niet kunnen nalaten deze vereerende opdracht uit
te voeren, zooals men sedert eenige tientallen van jaren ook lezen
kan op een te Rome gevonden en in het Thermen-museum bewaarde
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inscriptie, die de beschrijving van dit eeuwfeest vereenigt met de
beschrijving van de tweede herhaling, in 204 n. Chr. gevierd door
keizer Septimius Severus. Die tweede herhaling is de laatste gebleven. Want het duizendjarige jubileum der stad Rome, dat keizer
Philippus Arabs in 248 n. Chr. vierde, berustte op een geheel andere
traditie, uitgedacht in 47 door keizer Claudius en voortgezet in
147 door Antoninus Pius.
Bij het volbrengen van deze weerbarstige taak heeft Horatius
zich ongetwijfeld een door Catullus (Carmen )(XXIV) voor een
koor van meisjes en jongens bestemde hymne aan Diana moeten
herinneren, waarvan mijn vertaling (reeds gepubliceerd in de derde
reeks van Mnemosyne IV p. 109 met de twee volgende vertalingen
en in mijn bij Boucher in 1937 verschenen bundel) aldus luidt :
Diana hoedt de zuiverheid
van meisjes en van knapen.
Haar zij dit zuiver lied gewijd
van meisj es en van knapen.
0 gij, die in Latona's schoot
de hemelgod verwekte,
op Delos, dat haar rustplaats bood,
olijveschaduw dekte,
dat Bergen gij beheerschen zoudt
en bloeiende valleien,
dat wilden bergbeek, duister woud
uw macht zou doen gedijen,
u roept de vrouw in barenswee
ter hulpe als Lucina,
ten driesprong zijt gij Hecate
en aan den hemel Luna.
Gij meet met maneglans de baan
van jaren, dagen, uren.
Gij geeft door oogst van geluw graan
den landman volle schuren.
Wees, welken naam gij 't liefste draagt,
gebenedijd en zegen,
zooals 't u oudtijds heeft behaagd,
ons Rome allerwegen!
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Daarbij moest hij zich ook wel herinneren, hoe hij zelf in carmen
XXI van het eerste boek zijner carmina het volgende had gedicht
in vier Alcaeische strophen, die Diana aan de meisjes overlaten,
maar Latona en vooral Apollo, den beschermgod van het Augusteische Rome, door de jongens doen bezingen:
Bezingt, gij teedre maagden, uw Diana!
Jongens, bezingt den jongen broedergod
en haar, wier minnaar in de heemlen troont!
Prijst h a a r, wier welbehagen waterstroomen,
wier blijdschap lommerrijke bosschen zijn
op Grieksche, Lycische, Albaansche bergen!
Prijst hem om strijd, die eens den Python velde,
die Delos zegent, zijn geboortegrond,
die met den boog zijns broeders Her hanteert!
Op uw gebed zal hij den droeven oorlog,
den fellen hongersnood, de zwarte pest
van Romes yolk en van zijn leider Caesar
verjagen naar 't vijandig Oost en West.
Ten slotte moest hij zich carmen XXII van zijn derde boek
herinneren, waarin hij Diana aanroept met twee Sapphische
strophen, die ik als volgt vertaald heb:
Der bergen en der wouden schutsgodin,
gij jonkvrouw, die der barenden gebed
verhoort en hen uit doodsgevaar verlost,
drievuldig Licht!
U zij de pijnboom bij mijn buitenhuis
gewijd, dien ik blijmoedig ieder jaar
met offerbloed van een kwaadaardig zwijn
beschenken wil.
Wijlen Dr. C. Brakman heeft in de tweede serie van Mnemosyne
IL p. 209-213 en in den tweeden bundel van zijn Opstellen p.
31-38 reeds er op gewezen, dat Horatius niet alleen aan vele ons
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slechts gedeeltelijk bekende Grieksche voorbeelden en aan de
politieke en godsdienstige eischen van het oogenblik maar ook
aan de Diana-hymne van Catullus en zijn eigen twee ten deele
daardoor geinspireerde hymnen moet gedacht hebben, toen hij in
de voor godsdienstige liederen geprefereerde maat van zijn tweede
navolging maar met overheersching van Apollo, als in zijn eerste
navolging, het uiterst zorgvuldig bewerkte, geenszins tot vervoering meesleepende, maar wel tot rustig vertrouwen en hooge bewondering opvoerende Carmen saeculare schreef, waarvan mijn
vertaling hier volgt :
Apollo en Diana, boschgodin,
licht van den hemel, eerbiedwaardig paar,
verhoort de bede, die ten hemel stijgt
op 't feestgetij,
waar volgens der Sibylle raadselspreuk
een keur van meisjes en een knapenrei
den goden van der zeven heuvlen stad
een hymne zingt.
0 Zon, wiens wagen ons den lichten dag
brengt en ontvoert, die elken ochtendstond
herboren wordt, het grootste wat gij ziet,
moog Rome zijn.
Laat, Ilithyia, als de ure slaat,
uw hulp de moeders bijstaan in haar nood,
uw ware naam moog Genitalis of
Lucina zijn.
Breng ons, godin, een krachtig nageslacht,
bevorder wat de vroedschap heeft gewild
met huwelijkswetten, die tot kinderzegen
zijn opgesteld.
Dan zal na tien en honderd jaar dit feest
opnieuw een jubelzang weerklinken doen,
drie zomerdagen lang, drie nachten lang
bij heldre maan.
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Gij Parcen, die naar waarheid hebt verkond,
wat eens verkondigd onafwendbaar blijft,
zet het verleden in toekomstig heil
standvastig voort !
Moog Aardes vruchtbaarheid in plant en dier
Ceres versieren met een korenkrans.
Laat, Jupiter, des levens kiem gedijen
in koelt' en vocht!
Berg op uw pijlen, hoor der knapen bee
genadig aan, Apollo ! Hoor, Diana,
gehoornde koningin van 't sterrenheer,
der maagden koor !
Als door uw gunst dees stad verrezen is,
dit strand bezet door yolk uit Ilion,
dat op bevel een andre woonplaats zocht
in veil'ge vaart,
dat ongedeerd uit Trojes brandend pain
de vrome held Aeneas heeft geleid
om meer te vinden, dan in 't vaderland
het achterliet,
geeft, goden, aan de jeugd gehoorzaamheid,
geeft, goden, aan de grijsheid vred' en rust,
geeft, goden, welvaart, nakroost, roem en eer
aan Romes yolk !
En wat met witte runderen u smeekt
hij, die van Venus en Anchises stamt,
die overwint en dan genade schenkt,
verhoort die be !
Reeds vreest de Parth de macht op zee en land
van Alba's bijlen. Hindoe en Kozak,
onlangs weerspannig nog, thans komen zij
bij ons om raad.
Betrouwbaarheid en vrede, eer en deugd,
te Lang verwaarloosd, wagen zich terug.
Welvaart en overvloed vertoont zich weer
met vollen hoorn.
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Phoebus, de ziener met den gulden boog,
der negen zanggodinnen schutspatroon,
wiens artsenijkunst aan het veege lijf
genezing brengt,
hij zal, als op dit Palatijnsch altaar
zijn blik goedgunstig rust, voor Romes rijk
een tweede tijdperk scheppen van geluk
in eeuwigheid.
Diana, tronend op den Aventijn
en in 't Albaansche woud, verhoort de beden
der vijftienmannen en beluistert graag
dit kinderkoor.
Dat Jupiter en heel het hemelheer
zoo willen, blijft mijn hoop en mijn geloof,
als van Apollo's en Diana's dienst
ik huiswaarts keer.

Den Haag.

A. RUTGERS VAN DER LOEFF.

Lager onderwijs in Egypte in de
voor Chr.

2e
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Terecht kan men het bezwaarlijk vinden een bevredigend antwoord to moeten geven op de vraag, wat meer reden tot bewondering geeft de schatten, die het Oude Nijldal boven of die het
onder den grond bewaard heeft.
Telkens wanneer ons teksten toegankelijk gemaakt worden uit
vergeelde, dikwijls half vergane papyri, staan wij verbaasd over
de uitingen van het leven, zooals de bewoners van Egypte het geleefd hebben, vooral wanneer wij het vergelijken met wat ons uit
eigen ervaring omtrent ons zelf bekend is. Hoe gering schijnt de
of stand ook in tijd, al scheelt het meer dan twee duizend jaren.
Hoe gering schijnt ook het verschil tusschen menschen van toen
en van nu, wanneer het betreft de meest eenvoudige uitingen van
geestelijke bezigheid!
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Dit treft ons te meer, wanneer de inhoud van een opgedolven
document niet deftigheden betreft, die toch, al wonen zij op dezelfde deftige gracht, vreemd voor ons blijven om de sfeer van hun
dagelijksche bezigheid, maar ons eigen evenbeeld, zooals wij zijn
of geweest zijn.
Wij hebben alien op school gezeten.
Wij hebben daar alien lezen en schrijven geleerd, de jongeren
met de leesplank, de ouderen met A met de spa, E in de slee, Ui hij
is lui.
Schrijven? Eentjes, beentjes, streepjes maken
Daar is door twee leden van het Institut francais d'Archeologie
orientale te Cairo een papyrus ontcijferd en kostelijk uitgegeven,
die de geestelijke have bevat van een schooljongen in Fayum, die
omstreeks 25o v. Chr. op school gezeten heeft.
De Heer Jouguet, die met den Heer Gueraud deze uitgave verzorgde, heeft reeds eerder zijn vernuft, zijn moeite en zijn tijd aan
een ander schoolschrift besteed, dat als papyrus Bouriant bekend,
uit de 3e of 4e eeuw na Chr. stamt.
Dit document is heel wat ouder ; het is niet zoo uitgebreid, toch
brengt het wat nieuws en steunt het een vermoeden, dat reeds
lang bestond. Het is daarom de moeite waard er kennis mee te
maken.
Wat moest zoo een knaap op een school in Fayum leeren, bijna
eeuwen geleden? Niet zoo heel veel andere wetenswaardigheden
dan onze kinderen hier en nu.
Eerst schrijven.
Heel netjes, de klinkers, dan de medeklinkers, telkens met een
anderen klinker, BA, BE . . . CA, CE tot PSA, PSE.
Dan gesloten lettergrepen : BRAS, BRES, GRAS, CRES of ook
BAN BEN . . . CAN CEN . . . tot en met PSOON.
Dan de cijfers: ook letters, want de Grieken gebruikten hun
letters ook om getallen uit te drukken ; een streepje boven het
letterteeken beduidde, dat het een getal beteekende : KD 24 KE 25.
De knaap heeft nu ook deze functie der letterteekens leeren begrijpen ; nu gaat hij lezen. Daartoe schrijft hij eenlettergrepige
woorden netjes onder elkaar ; telkens een klinker tusschen twee of
drie medeklinkers, de laatste een X: Dier, Vuur, Vuist, Hiel,
Gans, Vleesch, Geit, Hart, Strand, Neus, Voet, Arm : alle woorden,
waarvan hij het voorgestelde kent.
22
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Een volgende oefening zal hem inwijden in de godenleer. Hera,
Hermes, Poseidon, Demeter, Ares, Athena, Hephaistos, Aphrodite,
Apollon, Artemis.
Van de daarop volgende pagina of kolom zijn te weinig letters
leesbaar om eenige gissing te wagen.
Nu komen namen van rivieren ; hij leert dus Aardrijkskunde,onze
vriend.
Opschrift : Rivieren, wanneer althans de eenig leesbare letter,
een p, inderdaad door otamoi gevolgd is.
Deze riviernamen bewijzen, hoe sterk de invloed geweest is van
de geleerdheid, die men in Alexandria beoefende : de rivieren, die de
knaap kennen moet, liggen alle zeer ver of : in Thracie, Macedonia
of Azie ; de herinnering aan de expeditie van Alexander den Grooten
leefde nog sterk. Zelfs de Aliacmon en de Meles, een watertje bij
Smyrna ontbreken niet, al is de eerste foutief gespeld ; het is ook
zoo moeielijk !
Wij gaan over naar woorden van twee of meer lettergrepen : de
lettergrepen telkens door stippen, twee boven elkaar, gescheiden:
Het zijn eigennamen ; meest uit de mythologie : Kastor, Phoibos,
Odusseus, Alkinous (drielettergrepig, want er volgt Pelias en de
vierlettergrepige komen in de volgende kolom).
De rij vijflettergrepige Anaxiboulos tot en met Arkesilaos kunnen
de rij van elf niet volmaken, dus vult hij de open plaatsen aan met
Organopoios, Harmatop egos, om te eindigen met Leontomenes,
een zeer zeldzamen mannennaam, die hem naderhand ingevallen is
blijkbaar. Wanneer de onderwijzer bij al deze namen toelichting
gegeven heeft, dan werden gruwelverhalen de jeugd niet bespaard ;
Pituokamptes, de roover, die zijn slachtoffers aan twee pijnboomen
vastbond, zoodat zij uiteenscheurd il als de boomen hun normalen
stand door den wind herkregen, --- het is voor een kind om bang
van te worden.
De papyrus bevat hierna eenige fragmenten Euripides, Phoenissai
529-534. Maar de ondervinding heeft iets te zeggen, wat wijzer is
dan jonge menschen weten : Wat streeft ge naar de slechtste der
goden, naar eerzucht, mijn kind? laat dat : onrechtvaardig is deze
god ; vele huizen en welvarende steden is zij reeds binnengegaan
en binnengegaan tot verderf van haar aanbidders.
Een goede passende zedeles voor een knaap, waaruit blijkt, dat
de opvoeding niet alleen weetjes bijbracht, eenzijdig verstandelijk
was, maar ook het gemoed wilde vormen.
,
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Merkwaardig is de lezing in de voorlaatste regel het tweede : is
binnengegaan, onze teksten hebben : is er uit gegaan. Het kan een
vergissing zijn, een schrijffout, maar het is niet onmogelijk, dat
Euripides het zoo bedoeld heeft, om den nadruk.
Het volgende fragment is uit de Ino van Euripides, ons reeds op
meer dan een plaats bewaard. Stobaeus heeft in zijn Elorilegium
overgeleverd, Plutarchus haalt het aan, Philostratus maakt er
een toespeling op en, naar een mededeeling van Philodemus,
heeft de tyran Dionysius het tweemaal per dag zich laten voorzeggen.
„Ge ziet, hoe een kleinigheid tyrannen, die langen tijd geheerscht
hebben, ten val brengt ; — een dag stort den een neer, verheft den
ander — Rijkdom heeft vleugelen : die hem eens gehad hebben, zie
ik nu tegen alle verwachting achterover vallen."
De woorden tusschen de streepj es staan in dezen papyrus niet,
wel op andere plaatsen, waar dit fragment ons bewaard gebleven is.
}let leesstuk, dat de geestelijke inventaris van onze knaap
komt verrijken, is ontleend aan de Odusseia Bk 5. 116-124.
Voor ons gelukkig, omdat deze verzen tot dusverre nog niet door
papyrus teksten bewaard zijn, maar voor den scholier, naar modern
inzicht, te piquant. De rest van den papyrus bevat een epigram,
door een Alexandrijnschen dichter gemaakt kort voor dat onze
knaap zijn cahier begonnen is, op een fontein ; het begin ontbreekt
en de rest heeft den uitgevers veel moeite gegeven, zonder dat zij
een resultaat verkregen hebben, waarmee zij zelf tevreden zijn.
Hetzelfde geldt van de drie volgende brokstukken, twee onbekende, waar een kok spreekt, het derde te vinden bij Athenaeus
IX 382 uit den Phoinix van een dichter Straton.
Tot slot een lijst van de quadraten der getallen van i—io, 20,
30 tot 100, dan ioo, 200 tot Boo. Die van i 2 3 50 70 en 8o hebben
op dat gedeelte van de papyrus gestaan, dat afgebrokkeld dus
verloren is.
Wij missen hier een schoon verhaal als dat van dien knaap, die
zijn eigen vader vermoord heeft, uit vrees voor de wetten naar de
woestijn gevlucht is en daar door een leeuw vervolgd in een boom
klimt, maar halverwege zich naar beneden moet laten zakken,
omdat boven in een slang zit. „Slechtheid ontgaat God niet".
„De godheid voert dan booze tot de straf" of een alphabetisch
geordende rij een.regelige spreuken van levenswijsheid, zooals andere
schoolschriften ons bewaard hebben.
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Ook geen Homerus-praeparatie, wel de regels uit de Odusseia V,
die hier met een enkele afwijking in woorden en spelling voorkomen.
Is het nu toeval, dat de Euripides-fragmenten in deze papyrus,
reeds van elders bekend zijn?
Toeval — betrekkelijk
Men heeft reeds lang het vermoeden, dat in de Oudheid bloemlezingen uit dien dichter in omloop waren, wier inhoud bestond uit
gnomen, spreuken, zooals die bij dezen dichter zooveel voorkomen,
niet slechts een, maar vaak verscheidene regels lang. Uit Grieksche
auteurs als Aristophanes, Isocrates, Plato, Xenophon, Aeschines
zijn aanwijzingen daaromtrent te halen, papyri uit de 3e eeuw zijn
er om deze te bevestigen; deze papyrus brengt een bewijs van zeer
ouden datum, naast veel jongere papyri ; de hier bewaarde fragmenten vindt men ten slotte weer in de Bloemlezingen als het
Florilegium van Stobaeus.
Ook van comici waren dergelijke anthologieen in omloop.
Het fragment van den comicus Straton, het eenige, van dezen
dichter over, kennen wij uit de Deipnosophistae van Athenaeus ;
maar in vele gevallen heeft ons fragment een juistere overlevering
bewaard. De uitgevers lichten deze verschillen uitvoerig toe, waardoor hun werk aan belangrijkheid aanmerkelijk wint.
Un livre d'Ecolier du 3e siecle avant J. C. betitelen zij hun boek ;
maar zij ontveinzen zich niet, dat het evengoed een soort handleiding zou kunnen zijn van of voor een schoolmeester of dat het
een schoolschrift is, aangevuld met fragmenten door den meester.
Hoe dan ook, het bevat een merkwaardige aanwinst voor onze
kennis omtrent het schoolwezen in Fayum ; geeft vooral van het
eerste onderwijs in schrijven, lezen en de algemeene ontwikkeling,
die men daar en toen van een knaap eischte een helder staaltje.
De uitgave, photo's van de papyrus, druk en uitvoering, te
Cairo in de puntjes verzorgd, is aan Koning Faruk I zeer eerbiedig
opgedragen uit erkentelijkheid voor de bescherming, die Z. M.
aan de Societe Royale Egyptienne de Papyrologie verleent.

Utrecht.

E. SLI JPER.
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Boeken over Griekenland
Wellicht herinneren zich sommigen van de lezers van Hermeneus
dat er reeds in de nummers van November 1931 en Januari 1932
artikelen onder bovenstaande titel zijn gepubliceerd. Met opzet
gaf ik dan ook diezelfde naam aan deze beschouwing, waarin ik, evenals destijds, een aantal boeken wil bespreken, die betrekking hebben
op het Griekenland van heden, en die den klassiek georienteerden
lezer van dit blad kunnen interesseren, zoals plaatwerken, gidsen,
reisbeschrijvingen, samenvattende werken, en wat verder ook maar
van belang kan zijn voor ieder die van plan is een Griekse reis te
ondernemen, ook al zou dit slechts een geestelijke reis zijn uit het
oude Hellas naar het hedendaagse, dat immers in zovele opzichten
onze denkbeelden over de oudheid verhelderen kan. Ik herinner
U in dit verband aan een werk als Tit Hellas' heden en verleden
van Dr. D. C. Hesseling (Haarlem, 1927), bedoeld, zoals in het voorbericht te lezen staat, om „aan te tonen dat het hedendaagse Griekenland op elk gebied onverbrekelik met de Oudheid is verbonden."
In de zeven jaren, verlopen sinds bovengenoemd artikel, zijn
uitteraard zovele werken over Griekenland verschenen, dat het
ondoenlijk is er zelfs maar een opsomming van te geven, gesteld
al dat ik ze alle gelezen, of althans onder ogen gehad had. Maar
dit zou voor U, lezer, ook weinig zin hebben. Ik doe dus, als destijds,
een keuze, en noem U datgene wat mij van belang schijnt.
Om te beginnen noem ik dan nog de Guide bleu, Grece, waarvan
de door Bequignon herziene editie van 1932 een nieuw werk mag
heten naast Fougere's uitgave van 1911. De vele en grote veranderingen in Griekenland in die twintig jaren zijn er in verwerkt en dus
is in deze nieuwe gedaante de Guide onmisbaar voor ieder die Griekenland bereist ; op een beperkter terrein beweegt zich Athenes et
ses environs, met text en foto's van Antoine Bon (Athenes, Kauffmann 1934) , een werk dus, evenals de Guide bleu, van een
der Ecole francaise d' Athenes zijn foto-materiaal (zie ook de verder genoemde plaatwerken) is uitmuntend. Het geeft, in aardige
vorm en in prettige stiji, zonder het al te schematische van veel
gidsen, al wat voor de toerist van belang is te weten over het
Athene van nu en van vroeger, over de musea, en de omstreken in
ruime zin : Salamis, Aegina, Sounion, Marathon, Noord-Attica,
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Daphni, Eleusis, etc. In de derde plaats noem ik nog de Grieben :
Athen van Georg Kayo (1937), dus ook van zees bevoegde hand. De
Griebens zijn zo bekend, dat ik over de aard van dit deeltje wet niet
behoef uit te weiden.
Prettig bezit voor wie Griekenland zagen, maar ook voor wie het
(nog) niet met eigen ogen aanschouwden, zijn grote plaatwerken
als dat van Holdt, vroeger door mij genoemd, en, dit m. i. nog
overtreffend, de werken En Grece (1932) en daarna Retour en Grece
van Antoine Bon, met een belangwekkende inleiding van Fernand
Chapouthier (Paris, Hartmann), verzamelingen buitengewoon mooie
foto's van mines, landschappen, steden en dorpen overal in Griekenland, bijna zonder uitzondering prachtig gelukt en goed gereproduceerd. Hetzelfde geldt, al is het resultaat iets minder treffend,
voor het werk Griechische Landschaften van Albrecht Penck (Bielefeld-Leipzig, 1933), waarin, zoals de titel al aangeeft, deze geomorpholoog op het landschap meer speciaal zijn lens gericht heeft.
Dan noem ik nog Griechenland van Franz Kuypers en Charl. von
Gwinner (Bruckmann, Miinchen), waarin overigens de text (22o p.)
naast de ± ioo foto's meer plaats inneemt dan in de andere werken,
die ik besprak. Walter Hege en G. Rodenwaldt, wier Akropolis ik
vroeger noemde, gaven op dezelfde wijze (34 figures dans le texte
et 94 planches hors texte) Oiympie uit (Paris, Hartmann 1936).
Een samenvattend werk over modern Griekenland, waarin men
het Griekse leven van nu van allerlei zijden belicht vindt, heb 1k
indertijd niet genoemd. Ik maakte nl. eerst later kennis met een
werk dat mij in vele opzichten aan die eis schijnt te beantwoorden
en dat ik ieder, die in het Griekenland van nu belang stelt, ten zeerste kan aanbevelen. Het is Greece van William Miller (London,
Benn 1928) en het geeft in 34o p. een duidelijk overzicht over allerlei : land en yolk, de geschiedenis sinds 1821, de verhouding tot
andere Balkan-volken, de Griekse politiek (ingewikkeld probleem
voor een vreemdeling !) , het leven in Athene, de Griekse kerk, de
vluchtelingen, de economische toestand, enz. Sommige onderwerpen
worden wat heel kort afgedaan, b.v. het eigenlijke Griekse yolk
buiten de steden, de volkskunst en de letterkunde, maar daarvan
kan men zich elders op de hoogte stellen. Van Griekenland als
geheel geeft Miller een levend en suggestief beeld, en hij is, als
iemand die sinds 1894 lange jaren in het land heeft doorgebracht,
een der meest bevoegden om een dergelijk werk te schrijven. Van
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zijn grote kennis getuigden ook reeds zijn The Latins in the Levant,
a history of Frankish Greece (1204-1566), London, 1908, en A
history of the Greek people (1821-1921), London, 1922. Ondanks
enkele gebreken, die ik noemde, lijkt dit werk mij voor een belangstellende vreemdeling beter aan zijn doel te beantwoorden dan
andere, die sindsdien verschenen zijn. Ik denk by. aan de officiele
Griekse uitgave van 1933: La Grece actuelle (editions de la direction
de la presse au ministere des allaires etrangeres) , een werk met vele
interessante kaarten, statistieken en tabellen, dus nuttig om na te
slaan, maar minder geschikt om geheel gelezen te worden door
iemand die zich een idee van het land wil vormen ; meer een staatsalmanak dan een „leesboek", en vooral uitvoerig over finantiele en
economische onderwerpen. Ditzelfde bezwaar geldt ook voor Dr.
Stephan Ronart, Griechenland von Heute (Amsterdam, De Steenuil
1 935) , al worden hier geschiedenis en cultuur ook niet geheel verwaarloosd. Maar Ronart wijdt toch 23o van de 348 blz. van zijn
werk aan. „Wirtschaft" (Landwirtschaft, Fischerei, Industrie,
Handel, Finanzen enz.) , zodat daarnaast voor „das Griechische
Volk" en „die Griechische Kultur" betrekkelijk weinig plaats overblijft. Ook hier zeer weinig over kunst en letteren. Boven deze beide
werken blijf ik dus aan Miller de voorkeur geven.
Natuurlijk verschenen er weer een aantal romans waarin Griekenland als decor of entourage dient, maar, voor zover ik zie, geen van
bijzonder belang ; er kwamen nieuwe reisbeschrijvingen, waaronder
me vooral die van Rene Puaux opviel : zijn Revenons en Grece
(Paris, 1932) bevat vele aardige herinneringen van iemand die
herhaaldelijk in Griekenland reisde en die geen uitstalling geeft
van al wat hij over de oudheid weet of in zijn Baedeker vond ;
hij kent de Griekse geschiedenis van de 19e eeuw zeer goed en
spreekt daar bij voorkeur over, b.v. schrijft hij uitvoerig over
Navarino (Pylos, Sphakteria), met vele typische bijzonderheden
omtrent de slag van 1827, verder o.a. over verschillende Middeleeuwse steden in de Peloponnesus.
In dit verband wil ik wijzen op een aardige dissertatie uit Breslau,
nl. Wera Krieg, Griechenland and der Orient, Reiseeindrucke im
19 Jahrh. (Wiirzburg, 1935). Schrijfster vergelijkt de Griekse ervaringen van Chateaubriand, Lamartine, Gautier, About en
Barres. Wat H. V. Morton in zijn werk In de voetstappen van Paulus
(Nederl. vertaling, Den Haag 1937) over Griekenland zegt, is niet
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bijzonder opmerkelijk ; interessanter zijn de bladzijden die hij aan
Cyprus wijdt : het volkomen Griekse karakter van het eiland komt
er duidelijk uit to voorschijn.
Tenslotte nog een enkel woord over de Nieuwgriekse literatuur.
Van de grootste levende dichter van Griekenland Costis Palamas,
telken j are voorgedragen voor de Nobelprijs, werd meer werk door
vertaling bereikbaar ook voor wie geen Nieuwgrieks kent, by. zijn
epos La fliite du roi in de vertaling van Eug. Clement (Paris, Stock
1934) ; een der grootste, zo niet de grootste onder de vele Griekse
novellisten, A. Papadiamandis (1851-1911) werd den WestEuropesen lezer nader gebracht door een uitgave van Octave
Merlier, die aan een mooie vertaling van zeven novelles een uitvoerige inleiding over leven en werk van Papadiamandis toevoegde ;
het geheel geeft een treffend beeld van het leven in de 19e eeuw
op een klein en geisoleerd Grieks eiland; zeer terecht noemde Merlier zijn bundel dan ook : Skiathos, Ile grecque (Paris, 1934). Over
de dichters Kavafis (1 1933) en Pallis (t 1935) is na hun dood in
Hermeneus geschreven. Wie zich vender, en meer in bijzonderheden
voor de Nieuwgriekse letteren interesseert, verwees ik vroeger
reeds naar de Geschiedenis der Nieuwgriekse letterkunde van Dr.
D. C. Hesseling, en naar andere werken, en wellicht vond die belangstellende ook reeds zelf de weg naar de overzichten, welke
Demetrius A steriotis drie maal per jaar als Lettres neo-grecques in
de Mercure de France publiceert.
Rotterdam.

G. H. BLANKEN.

Het oppotten en verbergen van geld
in de oudheid
De mededeeling van Dr. van Essen (Herm. XI, 7, 132/3) over het vinden
van aanzienlijke hoeveelheden, als schat verborgen, antieke munten bij
recente opgravingen in Italie, Sardinie en Istrie, is voor hen, die belangstellen
in de economische geschiedenis der Oudheid daarom waardevol, omdat nu
ook langs archaeologischen weg, een ons reeds uit de litteraire bronnen bekend verschijnsel, het oppotten en verbergen van geld, hetgeen verband
houdt met de geringe ontwikkeling van het economische leven in de Oudheid,
voor het oude Italie aangetoond is.
Dit verschijnsel wordt voor zoover het de Grieksche Oudheid betreft uitvoerig besproken in het bekende boekje van Prof. Bolkestein, Het economisch
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leven in Griekenlands bloeitijd, V. U. B. Haarlem, 1925, 200 V.V. (Vgl. verder
J. Hasebroek, Hermes, 192o, 143/5 en J. H. Thiel, Hevocpc7wro;
Diss. Amst., 1922, 50/1, Excursus IX).
Voor de Romeinsche Oudheid wordt het behandeld in het zeer lezenswaardige werkje van J. Salvioli, Der Kapitalismus im Altertum 2 , Stuttgart/
Berlin, 1922, 21 en 176 v.v. (Vgl. verder T. Frank, An Economic History
of Rome 2 , London, 1927, 2 86/ 7 en E. J. Jonkers, Economische en sociale toestanden in het Rom. Rijk blijkende uit het Corpus Iuris, Diss. Utr., 1933,
25/6 en io8/io).
Oosterbeek.

E. J. JONKERS.

De belangstelling voor Tacitus in de The
en I7 e eeuw
J. D. M. CORNELISSEN. Hooft en Tacitus.

Bijdrage tot de kennis van de Vaderlandsche Geschiedenis in de eerste
helft der 17e eeuw. Nijm./Utr. 1938.
Tacitus is ten onzent in de zeventiende eeuw verscheidene malen vertaald,
maar slechts een van die vertalingen is altijd bekend gebleven, die van P. C.
Hooft. Diens levensbeschrijver Brandt handelt enigszins uitvoerig over het
werk, en in zijn brieven komt de auteur zeif er ook herhaaldelijk over te
spreken. Die brieven zijn gericht aan zijn zwager Joost Baek, aan wie hij
geregeld fragmenten van zijn vertaalwerk ter lezing zond. Uit wat in die
brieven verder wordt gezegd heeft men later afgeleid, dat de Muider drost
met de Tacitusvertaling is begonnen en die allengs heeft voltooid om daarmede zijn zwager een genoegen te doen. leder kent het verhaal van Brandt,
die vertelt dat Hooft, alvorens die vertaling te beginnen, twee en vijftig
malen het origineel heeft doorgelezen, om zich met alle finesses van taal en
stijl vertrouwd te maken.
De Nijmeegse hoogleraar Cornelissen stelt nu in zijn hierboven aangehaalde studie de vraag of het waarschijnlijk mag heten, dat iemand een
werk van die omvang verricht alleen om een zwager te verplichten. Hoe
het antwoord op die vraag moet luiden begrijpt iedereen. Hooft moet natuurlijk ook zeif belangstelling voor Tacitus hebben gehad. Dat heeft men ook
vroeger wel ingezien, en het vraagstuk van de verhouding van Hooft tot
Tacitus is zelfs uitvoerig behandeld in een tweetal studies, een Latijnse
van Van Heusde, en een Nederlandse van Breen. Doch hoe verdienstelijk die
studies in vele opzichten ook mogen zijn, zij hebben een tekortkoming gemeen: zij beschouwen Hooft's bewondering voor Tacitus als een felt op zichzelf, en als gevolg daarvan blijft de motivering van hun opvattingen vrijwel
bij uiterlijkheden. Prof. C. toont daarentegen aan, dat de belangstelling van
Hooft (en die van Baek) niet iets individueels was, maar een teken des tijds,
dat Hooft moet worden beschouwd als een van de vele kunstenaars en geleerden bier te lande en elders, die zich in zijn tijd met de studie van de
Romeinse historiograaf bezig hielden. Waardoor kwam het nu, dat deze de
geesten zo geboeid kon houden?
De handschriften van Tacitus' werken zijn gedurende de middeleeuwen
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verscholen gebleven. Men vond het eerst de Germania terug, en pas omstreeks
1500 een handschrift met de eerste boeken der Annales. Die vondsten gaven
aanleiding tot studie van deze nieuw-ontdekte auteur, en in de loop van de
zestiende eeuw verschenen uitgaven en commentaren die van meer dan gewone belangstelling spreken. Die belangstelling is verklaarbaar, want de
aandachtige lezer vond bij Tacitus veel, wat hem aan zijn eigen tijd deed
denken, en de Romein verkondigde denkbeelden, die ook de zestiende-eeuwer
bij zich had voelen opkomen, maar die hij nu eigenlijk voor het eerst zó geformuleerd zag, dat hij ze tot de zijne zou willen maken. Tacitus is een overtuigd
republikein, maar hoe afkerig hij ook is van de monarchale regeringsvorm,
hij erkent toch dat er tijden kunnen zijn die die regeringsvorm noodzakelijk
maken, waarin het wenselijk is de leiding aan een krachtige figuur op te
dragen, die aan woeling en verdeeldheid een einde kan maken. En de 16e
eeuw was nu zulk een tijd van woeling en verdeeldheid, waarin de godsdiensttwisten en het streven naar het vormen van nationale eenheden als
het ware om dictatoren riepen.
Wat dus Tacitus kon geven was advies in staatkundige moeilijkheden.
Weliswaar had men zich ook tot een ander kunnen wenden, die zoveel
minder lang geleden geleefd had, tot Machiavelli, maar velen wenden door
het cynisme van deze raadsman afgestoten, die immers in de politiek elk
middel geoorloofd vond. Tacitus echter verloochent zijn oprechte sympathie
voor de republiek niet, maar berust, noodgedwongen, min of meer nors, in
de monarchie, d.w.z. de absolute monarchie der Romeinse keizers. Men kon
bij hem in de leer gaan voor wat men toen placht te noemen de „raison
d'etat".
Stelt men dus de vraag wat in Tacitus vooral geboeid heeft, inhoud of
vorm, dan zal men moeten antwoorden : de inhoud, althans aanvankelijk.
Maar weldra werd ook de vorm — taal, stijl, compositie — genoten en nagevolgd. Die gang van zaken wordt door prof. C. zorgvuldig nagegaan, en
met een aantal citaten toegelicht. Zo heeft in 1542 Emilio Ferretti, die de
Annales uitgaf, nog slechts bewondering voor de inhoud; in de opdracht van
zijn werk zegt hij tot een politicos : „Poterit Cornelii lectio nonnihil in isto
concussu orbis motu, simillimo eorum temporum, quae ab illo describuntur,
adiuvare consilia tua". Maar op de stijl heeft hij wel het een en ander aan te
merken. Dat wordt later anders, al verliest men ook dan de inhoud niet uit
het oog, en die latere waardering kan men niet beter uitdrukken dan met de
woorden van Vossius : „Qui enim non videt, dictio Taciti quam sit elegans,
quam tersa et limata? Et tamen major est laus ista, quod nihil eo scriptore
vel cogitari possit prudentius".
Hier ziet men de achtergrond, waartegen men Hooft's bemoeiingen met
Tacitus moet beschouwen. Wat hij nastreefde was iets, wat velen zich tot
ideaal hadden gesteld : hij wilde de Tacitus van zijn tijd worden, en hij heeft
ook werkelijk bereikt, dat men hem, wegens zijn Nederlandsche Historian,
de Nederlandse Tacitus heeft genoemd. Eenmaal op het spoor van zijn bedoelingen, ontdekt men een grotere eenheid in zijn hele werk, met name in
zijn proza. Terloops mag worden opgemerkt, dat die samenhangende ged achten in I-Tooft's oeuvre, in zijn historiewerken en drama's, ook vroeger
wel zijn aangewezen. De betekenis van het onderzoek, dat prof. C. heeft ingesteld, ligt dan ook vooral daarin, dat hij de bron van dat alles heeft aangewezen, en als de uiting van een algemene stroming heeft leren kennen wat
tot dusverre voor een individueel geval werd gehouden. Wat nu meer in het
bijzonder Hooft's prozawerken betreft, het is niet langer vol te houden dat
alles, wat aan de Nederlandsche Historian voorafgaat, slechts oefening is
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geweest, voorstudie voor het te schrijven grote werk. Wat voorafgaat heeft
stellig ook een doel in zichzelf, en in die zin moet dan ook Hoof is keuze verklaard worden om een leven van Hendrik IV van Frankrijk te schrijven ; want
juist in hem vond men het ideaal belichaamd van de „sterke man".
De schrijver beschouwt na zijn uiteenzettingen over de betekenis van
Tacitus voor de 16e en 17e eeuw in het algemeen en voor Hooft in het bij zonder de invloed, die deze denkbeelden gehad hebben op het practische
politieke leven in de eerste helft van de 17e eeuw. Dit tijdschrift is niet de
plaats om hem ook op dat terrein te volgen. Het doel van deze bespreking
is de aandacht te vestigen op de belangwekkende hoofdstukken die over
Tacitus' succes, zovele eeuwen nadat hij geleefd heeft, handelen. Prof.
Cornelissen's werk is zeker niet alleen voor de beoefenaars van de vaderlandse geschiedenis van belang ; de ondertitel is dan ook stellig te bescheiden.
Voortdurend wordt de lezer geboeid door de heldere stij1 en de voortreffelijke groepering van het materiaal. En verder zal hij ongetwijfeld ook gedurig
aan onze eigen tijd moeten denken, waarin het vraagstuk van de dictatoriale
regeringsvorm immers weer zo actueel is geworden. Die analogie springt
telkens in het oog, ook al trekt de schrijver zelf de parallel nergens, en blijft
hij steeds de objectieve historicus, die slechts refereert wat met zijn onderwerp in onmiddellijk verband staat.
D'A.

Puzzel
Wij gaan de Metamorphosen van Ovidius lezen en vinden daar de eigennamen, die uit de lettergrepen en de omschrijving gezocht moeten worden.
Hun beginletters geven een spreuk. Classici weten natuurlijk van wien ;
niet classici zullen zeer geprezen worden, als ook zij het weten. Verwacht
wordt dit niet.
a a a a a ar be ca ca ce cer da da des des
des do do e e ge gos i i i is is la la lan lus
lus ly ly ly ma mae man mas me me mis mo na na
ni ni ni nos nu nus nus nus pe phi po po po ra
ra res rha the the rho rus rus rus sa son sus ta
ta ta tan te thi thus to u ve vul xe.
I. begeerlijk, maar te begeerig, 14 de eeuwig gekwelde.
daardoor hoe snel ook, verslagen. 15 muze.
2. godin.
16 Koning, om zijn paarden be3 hond.
roemd.
4 Wilde te hoog vliegen.
17 hond of stad.
5 door zijn gastheer vermoord.
18 vriend van Hector.
6 vrouwenroover.
19 in eksters veranderd.
7 Bacchanten.
20 berg in Thracie.
8 op Lemnos te vinden.
21 rivier in Boeotie.
9 stad der vrede, door zeeslag be22 de oudere Aiax.
kend.
23 gezant van Turnus.
10 dochter van Priamus.
24 rivier.
II muze.
25 heeft zich voor haar yolk opgeI2 rechter in de onderwereld.
offerd.
13 noon van Niobe.
Oplossingen voor 3 Mei bij Dr. E. Slijper, Fred. Hendrikstraat 84, Utrecht.
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Mededeeling van 't Bestuur
Wetenschappelijke reis naar Griekenland 7-28 Augustus onder
leiding van Prof . Dr. F. J. de W aele, hoogleeraar te Nijmegen en Dr.
J. J. E. Hondius, corrector Amsterdamsch Lyceum te Amsterdam.
Inlichtingen en inschrijvingen uitsluitend bij Nederl. Reisbureaux
Lissone, Amsterdam—den Haag en de bijkantoren.
Onder warme aanbeveling vestigen wij de aandacht op de opvoeringen
van Sophocles' A ias, die de Ma(nifestatie) Ne(derlandsche) To(onkunst) in
het kader harer werkzaamheden 1939 zich voorstelt te geven. Wij kunnen
alvast de volgende mededeelingen verstrekken : Muziek : Bertus van Lier ;
Regie : A . van der Vies ; Decoys : Charles Roelofsz. Medewerking van Utrechtsch
Stedelijk Orkest en een koortje van 12 zangers. Aias : Ben Ro'vaards.
Opvoeringen te Aynsterdam, Stadsschouwburg, galavoorstelling 23 Mei,
f 5.— tot f alles inbegr. ; populaire voorstelling 25 Mei, f 2.5o tot f 0.50
alles inbegr. ;
te Arnhem, Stadsschouwburg 26 Mei, f 2.5o tot f 0.75 alles inbegr.
Nadere bijzonderheden in het nummer van 15 Mei.

Een boek over de Aeneis
Het initiatief van het „Klassiek Verbond" heeft, blijkens een
mededeeling in het Maartnummer, reeds geleid tot de oprichting
van een drietal klassieke leeskringen. Laten wij hopen, dat dit
1

L.-A. Constans, L'Eneide de Virgile, etude et analyse. (Paris z. j. (1938)

Librairie Mellottee).
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de eerstelingen zijn van een uitgebreide reeks gezelschappen, waarin
het contact van ex-gymnasiasten met de kiassieke oudheid zal
bestendigd worden!
Daar Vergilius, dien de rijpere man zoo veel meer kan bewonderen
dan de jeugdige gymnasiast, in dergelijke leeskringen zeker een
groote belangstelling zal genieten, kan het zijn nut hebben hier
de aandacht te vestigen op een onlangs verschenen boek van wijien
den Parijschen professor L. A. Constans, „L'Eneide de Virgile" :
met evenveel kennis van zaken als voortreffelijk litterair inzicht
wordt hier een analyse van de geheele „Aeneis" gegeven. Men
behoeft niet bevreesd te zijn, hier die ellenlange en weinig aantrekkelijke vertoogen te vinden, die den leek, wien het alleen om den
antieken dichter te doen is, kopschuw plegen te maken. Constans
is van alle discussies en problemen op de hoogte, maar hij weet er
ook over te vertellen op een zoodanige wijze, dat het voor iederen
ontwikkelden lezer een genoegen is, hem te volgen. Aan het slot
vindt men een aardig hoofdstuk over de „Aeneis" na Vergilius
(bij de vermelde navolgingen mist de Nederlander tot zijn spijt
Vondels „Gijsbrecht"), met een lijst van door de „Aeneis" geinspireerde schilderijen, die men in de voornaamste Europeesche musea
en schilderijenverzamelingen bewonderen kan. Enkele (kleine)
appendices kunnen de convivae desgewenscht aan de coqui overlaten.
Het boek telt 448 bladzijden en is verschenen in een serie „Les
chefs-d'ceuvre de la litterature expliques". In dezelfde reeks vindt
men nog andere boeken over meesterwerken der Grieksche en
Latijnsche litteratuur, afkomstig van Fransche philologen van
naam. Zoo is er een analyse van de „Ilias" door A. Puech, van de
„Odyssea" door V. Berard, van Sophocles" „Oedipus Rex" door
Maurice Croiset, van Euripides' „Hippolytus" door Louis Meridier.
Aangekondigd als zullende verschijnen wordt verder een boek van
den vermaarden historicus J. Carcopino over Cicero's redevoeringen
tegen Verres, en een van Fabia over de Annalen van Tacitus.
Overveen.

G. WI JDEVELD.

HERMENEVS
IIe

JAARGANG, AFL. 9 - 15 MEI 1939

La Flute
Voici le soir.
Au ciel passe un vol de pigeons.
Rien ne vaut pour charmer
Une amoureuse fievre,
0 chevrier, le son d'un pipeau
Sur la levre qu'accompagne
Un bruit frais de source entre les joncs.
A l'ombre du platane,
Oit nous nous allongeons,
L'herbe est plus molle.
Laisse ami l'errante chevre,
Sourde aux chevrotements
Du chevreau, qu'elle sevre,
Bscalader la roche
Et brouter les bourgeons.
Ma flute, faite avec sept tiges
De cigiie inegales,
Que joint un peu de cire,
Aigiie ou grave, pleure,
Chante ou gemis a mon gre.
Viens, nous t'enseignerons
L'art divin du Silene,
Et tes soupirs d' amour
De ce tuyau sacre
S'envoleront parmi
L'harmonieuse haleine.
J. M. F. DE HEREDIA.

Versio
Hesperus ecce venit ; redeuntes agmine longo
Transmittunt caelum repetuntque cubile columbae.
Invalidum, o Corydon, Veneris restinguere flammas
Nequiquam tenui modularis arundine carmen,
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Cui juncos inter gelida fons obstrepit unda.
Ergo sub umbrosis platanis, ubi mollior herba,
Languida per placidam foveamus membra quietem.
Errantem interea saeptis ne claude capellam,
Ubere depulsum quae iam non respicit haedum.
Quin sine saxosas salientem ascendere rupes,
Germina ubi tenera et viridantes ruminet herbas.
Impariter septem mea fistula iuncta cicutis
(Vilia quas cohibent modicae retinacula cerae),
Sive gravem to sive sonum vis reddere acutum,
Arbitrium certe ad nostrum vel carmina laeta
Tristes vel fletus fundes gemitusve profundos.
En age, Sileni Musam me disce magistro
Divinam, calamisque istis symphonia sacris
Exhalata tui suspiria ducet amoris.
J. H. G. Gi. f.

Muziek bij een treurspel van Sofokles
De Redactie van dit blad verzoekt mij iets te vertellen over mijn
muziek bij Sofokles' treurspel AIAS. Ik doe dit gaarne, te meer
nu mij telkens blijkt, dat over mijn vertaling zooals die werd uitgegeven bij Em.Querido misverstanden bestaan.
Toen mij in 1932 door Dr. A. H. Kan, rector van het Utrechtsche
Stedelijk Gymnasium, de opdracht werd gegeven muziek te maken
bij AIAS, een der treurspelen van Sofokles, waren de vraagstukken,
die moesten worden opgelost, vele.
Er is van de muziek der Grieken uit die dagen eigenlijk niets bekend, dat met eenige zekerheid uitgangspunt zou kunnen vormen
voor het componeeren eener muziek; en het is ook zeer de vraag of,
indien er al zulke bronnen bestonden, het kennen eener oude muziek
voor den componist van een geheel anderen tijd de waarde zou
kunnen bezitten van een uitgangspunt.
Uitgangspunt werd dan ook voor mij de tekst van den dichter
en al hetgeen ik mij van de muzikale en litteraire waarden dezer
Grieksche verzen vermocht eigen te maken.
In het Grieksche drama valt een duidelijke onderscheiding te
maken tusschen de gedeelten die met muziek en die welke zonder
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muziek zijn ontstaan. Zooals het den meesten lezers van Hermeneus
bekend is, zijn het juist de met muziek verbonden gedeelten, die
het meest verwant zijn aan de oorsprongen der Grieksche tragedie :
de hymnen, gezongen bij de offerfeesten. Deze wijzangen, waarvan
woord en muziek gelijktijdig ontstonden, werden later ontwikkeld
tot handeling, een ontwikkeling van hymne tot drama. In dit
complex van dramatische stroomingen vond de dialoog, zonder
muziek, in den aanvang slechts een zeer bescheiden plaats. Bij
Aischylos nog overweegt het hymnische.
Eveneens bekend is, dat het drama van Aischylos nog „slechts"
twee acteurs kent : de voorstelling van twee tegen elkaar gerichte
machten ; verder, dat Sofokles den derden acteur invoerde : de verpersoonlijking van een derde kracht, die tusschen de krachten, door
beide eerste acteurs voorgesteld, beklemd is, een beklemming, die de
hevigheid van het tusschen de twee tegengestelde machten gaande
conflict uitdrukt. Deze derde acteur is ook meer verpersoonlijking
van het gemiddeld menschelijke, terwijl de twee tegenovergestelde
machten zich bij voorkeur bevinden in de gebieden van het goddelijke of daimonische ; want deze twee tegengestelde krachten houden elkaar zoodanig in evenwicht, dat zij zich op elk niveau kunnen
bewegen : zij hebben aan elkanders evengrootzijn genoeg. De derde
kracht, zooals wij die sinds Sofokles in het dramatische spel vinden,
heeft niet zoo een tegenhelft, die Naar compenseert ; zij staat daardoor alleen en is vanzelf het normaal menschelijke, in het drama
beklemd ; zooals de mede lijdende toeschouwer erbuiten.
De toevoeging van deze realiteits-factor staat zeker in nauw verband met het toenemen van psychologische verwikkelingen. Het
drama ontleent wel altijd nog zijn grootheid aan goddelijke en
daimonische machten, maar verkeert toch ook steeds dichter bij
de menschen, en het menschelijke. En het is ook zeker niet verwonderlijk, dat juist in deze ontwikkeling steeds meer plaats werd
ingeruimd aan den dialoog.
Het dialogische, „redeneerende", valt buiten het hymnische, het
„muzik ale". De taak van den componist beperkt zich bij Sofokles
tot het hymnische.
Al wat dialoog is heeft bij Sofokles de vaste iambische versmaat ;
dat alles moet zijn gesproken.
Al het andere is muziek.
In onzen tijd, waar aan de „ratio" zulk een al to gewichtige
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plaats wordt gegeven, dreigt het gevaar, dat men aan de dialogen,
die de handeling stuwen, de belangrijkste plaats inruimt ; men zal
evenwel goed eraan doen te bedenken, dat het hymnische oorsprong
en kern is van het Grieksche drama, en dat het verhaal daaraan
ondergeschikt is ; al was het reeds alleen daarom, dat het mythologische verhaal den Grieken niets nieuws was, en het ritueele religieuse element voor hen juist was gelegen in het hymnische.
De muziek bij een Grieksch treurspel mag derhalve niet worden
opgevat als begeleiding; zij moet in vele opzichten juist zijn essentie
van het emotioneele gebeuren.
Deze emotioneele kern ligt in de stasima, de kommoi en de parodos.
Bij het componeeren van de muziek bij deze gedeelten van den
tekst ben ik uitgegaan van de volgende gedachtegangen:
Van de koorzangen zijn vermoedelijk muziek en woord tezamen
ontstaan ; want, zooals schijnt vast te staan, maakte Sofokles zelf
ook de muziek. Hier waren dus muziek en woord een. Het zou
daarom onjuist zijn te meenen, dat hier sprake is van „verzen, op
muziek gezet" of „muziek, van woorden voorzien".
Noch het alleen-litteraire noch het alleen-muzikale heeft hier
voorrang, woord en zang zijn er tezamen, met- en door- en in-elkaar,
ontstaan. Naar mijn meening gaat men aan het wezen der koorzangen voorbij , indien men tracht een litteraire vertaling te maken
en die dan later op muziek te zetten. Dat men toch zoo veelvuldig
hiertoe is gekomen moet vermoedelijk worden toegeschreven aan
de omstandigheid dat wel nog de tekst bestaat, niet meer echter
de muziek. Ware de muziek bewaard gebleven, de „vertaler" zou
voor een wel zeer andere, meerzijdige taak gesteld zijn, want niet
slechts de taal, ook de muziek zou moeten worden geeerbiedigd.
Nu rees echter de vraag : is deze muziek zoo algeheel verloren
als wordt aangenomen? Want : is er niet een zeer belangrijk muzikaal element bewaard gebleven in de rhythmiek? De rhythmiek
toch eener muziek is een der meest essentieele elementen van
muzikale expressie ! Valt niet uit de rhythmiek van den tekst een
der meest wezenlijke eigenschappen der oorspronkelijke muzikale
bewogenheid te herconstrueeren?
Velen zullen zich afvragen, of dit dan niet reeds vaker geschiedde. Immers vele vertalingen zijn er die spreken van „metrisch vertaald" of iets van dien aard. Dit slaat dan op de versmaat der
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gesproken verzen ; bij de rhythmiek der gezongen verzen houdt de
vertaler veelal op metrisch te vertalen ; omdat de gezongen verzen
niet metrisch te vertalen zijn.
Ik moet mij hier nader verklaren. Met „vertalen" bedoelen wij :
in taal omzetten. De gezongen verzen om te zetten in Nederlandsche
taal met behoud van de rhythmische structuur is onmogelijk. Om
de eenvoudige reden : dat de rhythmiek van onze gesproken verzen
geheel andere wetten heeft, dan de gezongen rhythmiek der Grieksche verzen.
Waar de metrische rhythmiek van onze gesproken (= litteraire)
verzen is gebaseerd op een groepeering volgens (al dan niet uitgesproken) accentwaarde, berust de rhythmiek der Grieksche, gezongen (= muzikale) verzen op duur-verhoudingen der lettergrepen
en klankgroepen, een melodisch principe dus, dat in het Nederlandsch niet litterair, maar in de muziek wel melodisch (in notenschrift genoteerd) kan worden tot uitdrukking gebracht ; omdat de
muziek het gebruik van velerlei duur-waarden los van welke accentueering dan ook kent, en onze taalrhythmiek niet. 1
Het beste zal ik dit kunnen verduidelijken aan voorbeelden.
Wanneer AIAS zich in zijn klaagzang tot zijn matrozen wendt
om hulp, in hevige en hartstochtelijke wanhoop :
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dan ziet men (of beter : hoort men) duidelijk hoezeer hier een nerveuze bewogenheid in de rhythmische strooming dezer dochmien
is tot uitdrukking gebracht.
Dit staat verre verwijderd van het gescandeerde rhythme dat gesproken verzen in onze taal kenmerkt ; een scandeeren waarbij
1 Volgens deze opvatting is het dus onjuist, te meenen, dat, door z.g.
„Lange" lettergrepen te vertalen met geaccentueerde in het Nederlandsch,
een rhythmische of zelfs ook maar „metrische" omzetting zou hebben
plaats gevonden.
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men als regel mag aannemen dat geaccentueerde lettergrepen „lang"
en niet-geaccentueerde lettergrepen „kort" worden genomen.
Dat in de Nederlandsche versmaten de woorden zich op velerlei
wijze laten voegen in een voorafbepaalde rhythmische regelmaat
bewijst een eenvoudig voorbeeld neem bijvoorbeeld dezen willekeurigen (overigens leelijken) zin :
gij ziet hier den stoutmoedige in zijn kuras.
Deze zin is in twee rhythmische scandeeringen denkbaar :
-
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-

v

-

v-v

-

v

gijzethrdnsoutmedignzjkuras

en
V v-v
v - v v- v V
_____
gij ziet hier den stoutmoedige in zijn kuras.

Dat deze scandeeringen beide mogelijk zijn ligt niet aan de lengtewaarde der lettergrepen maar aan hun accentwaarden. Hieruit
blijkt tevens dat voor ons taalgevoel de melodische duurwaarden
niet vast zijn, maar zich kunnen voegen in de versmaat.
Uit de tekstbehandeling van vele liederen weten wij ook, dat de
duurwaarden der lettergrepen zich, binnen het verband dezer accentueering (soms zelfs erbuiten), zeer vrij schikken, waaruit wel
duidelijk blijkt, hoe de versmaat van ons taalgevoel en ons zeggen
van verzen verder verwijderd zijn van de melodische elementen van
zingen, dan velen meenen.
Uit het voorgaande is verklaarbaar dat de litteraire vertaler,
de dichter dus, zeer wel Nederlandsche verzen kan maken van
bijvoorbeeld de iambische regelmaat der dialogen bij Sofokles, omdat deze iambische versmaat rhythmisch wordt gedekt door een
gebruikelijke scandeering in onze taal, maar dat hij voor gezongen
rhythmen 1 , die niet meer te spreken zijn, vanzelf halt houdt, of :
de Grieksche rhythmiek niet verder volgt en zijn eigene ervoor in
de plaats stelt.
Het is te betreuren, dat de muzische kunsten zich zoozeer van
hun oorspronkelijke saamhoorigheid hebben verwijderd, dat de
kunstenaars nog slechts ieder op hun eigen terrein specialisten zijn,
zoodat de dichter thans moet zwijgen, waar vroeger de dichter zong.
Dat ik het heb gewaagd de koren zingende te „vertalen", wil niet
1 Ik laat hier thans buiten beschouwing, dat grensgevallen mogelijk zijn,
gevallen waar halfgezongen spreken voldoende is om deze rhythmen tot hun
recht te laten komen.
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zeggen dat ik mij het dichterschap wederrechtelijk heb willen toeeigenen, maar veeleer, dat ik heb gepoogd de muzikale bewogenheid der koren uit hun rhythmische bewogenheid te reconstrueeren.
Ik ben daarbij uitgegaan van de meening, dat indien iemand melodisch-rhythmisch bewogen zingt, de melodisch-rhythmische stuwing
zekey evenveel uitdrukking is der gemoedsbeweging, als de woordkeus en woordklank. Wanneer iemand hijgend klaagt, geven noch
alleen de woorden noch alleen het hijgen het totale beeld van zijn
zielstoestand. Maar het hijgen (rhythme) is algemeen geldige en
elementaire uitdrukking waarvan de woorden het bijzondere aspect
vertolken. Noch het bijzondere aspect (vergelijk : woord) noch de
elementaire gevoelsbeweging (vergelijk : rhythmiek) kunnen worden
gemist.
De elementaire nerveuze en opgewonden ontroering die klinkt
uit een rhythmische stroom zooals die is voorgesteld in voorbeeld
I, spreekt ook zonder woorden reeds voor zichzelf. Deze rhythmegeworden ontroering — welke toch evenzeer „van Sofokles" genoemd mag worden als zijn woordgroepeering — weg te laten zou
beteekenen een wezenlijk deel van het kunstwerk elimineeren.
Wij kennen van deze koren woordbeteekenis en rhythmische geleding ; het heeft mij , den musicus, geschenen, dat indien de woordbeteekenis en de muzikale stuwing beide zouden kunnen blijven
gehandhaafd, de ontroering muzikaal het trouwst vertaald zou
worden, trouwer dan het geval kan zijn wanneer de dichter de
woordbeteekenis litterair vertaalt en van het gezongene een gedicht
maakt, hoe schoon dan ook.
Hoe belangrijk de muzikale rhythmiek voor den bouw dezer gezongen gedeelten is geweest, blijkt uit het feit dat deze koren telkens
een strophe beantwoorden met een rhythmisch gelijkgevormde
tegenstrophe. Door de Grieksche rhythmiek der koren in muziek
te vertalen, werd vanzelf ook dit vormevenwicht bewaard.
Het resultaat van mijn pogen de koren uit AIAS in muziek te
vertalen laat eenige merkwaardige bijzonderheden zien:
I°. het rhythme der zoo gezongen verzen is, zonder notenbeeld
uit de neergeschreven tekst alleen, niet te herkennen. Aileen
in werkelijkheid gezongen, of met het notenbeeld tezamen
genoteerd is de rhythmische bouw duidelijk.
2°. de duur van een lettergreep of klankgroep mag niet worden
gelijkgesteld met eenigerlei accentueering, zooals dat in het
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gesproken vers wel het geval is, maar is, als in een lied, los
van spreekbeklemtoning te zingen. De zinsmelodiek beweegt
zich daar onafhankelijk doorheen.
Het hier genoemde valt te verduidelijken aan voorbeeld I. De
vertaling daarvan luidt:
Io ! mijn vrienden matrozen, een'gen van mijn vrienden, een'gen, die nog blijven rechtzinnenden.
Zoo afgedrukt is de versmaat van deze regels onherkenbaar (en derhalve litterair onaanvaardbaar ; men kan, mijn vertaling lezende,
de gezongen gedeelten zonder muziek dus niet beoordeelen).
In het rhythmische beeld wordt dit aldus:
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Litterair vertolkt is dit een onzinnige verdeeling, omdat hier
onzinnige accentverdeelingen uit zouden volgen, maar brengt men
dit over in ongeaccentueerd zingen, dan blijkt het niet alleen heel
wel mogelijk de voorgeschreven duurverhoudingen te vertolken,
maar dan komt ook onmiddellijk de hevige bewogenheid tot uitdrukking, die in deze nerveuze rhythmiek ligt besloten.
De heftige ontroering, welke in deze hijgende klankstuwing
is weergegeven, tot den toehoorder te brengen heeft mij een taak
bij uitnemendheid toegeschenen ; het is misschien het voor-oordeel
van den musicus, wanneer ik zeg, dat mij deze muzikale strooming
in de gezongen verzen van meer belang heeft geschenen, dan welke
woordkeus ook; hetgeen overigens niet wil zeggen, dat ik bij het
woord-vormen willekeurig ben te werk gegaan.
Men zal mij misschien verwijten, dat ik thans in stede van het
woord te voorzien van muziek, muziek heb voorzien van woorden.
Rechtvaardig is dat verwijt niet.
Men moet bedenken dat wanneer een dichter deze gezongen verzen vertaalt, hij de woordbeteekenis omzet tot een eigenwettig ge-
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dicht, en, afgezien dus van de oorspronkelijke muziekwaarde een
eigen litteraire muzikaliteit daarvoor in de plaats stelt. De componist
die bij zulk een vertaling muziek componeert, componeert muziek
bij taal van den vertaler, die de muziek van Sofokles grootendeels
verliet ; het spreekt natuurlijk vanzelf, dat zoo een vertaling haar
eigen groote dichterlijke schoonheid bezitten kan !
De dichter kan bij alle koren alleen de woordbeteekenis en woordwaarde van het Grieksch behouden (— zooals bekend, weet men van
den klank van het oude Grieksch zeer weinig—) en is verder aangewezen op zijn eigen dichterlijk begrip en kunstenaarschap.
De componist kan bij de koren de rhythmische muzikale stuwing
en de woordbeteekenis bewaren en is verder aangewezen op zijn
eigen muzikaal begrip en kunstenaarschap.
Inplaats van woordwaarde treedt daar muziekwaarde — een
ander uitgangspunt derhalve, dat evenzeer ontsproten is aan lief de
voor het origineele kunstwerk, en evenzeer zijn reden van artistiek
bestaan heeft. Men moet slechts hopen dat de componist niet geheel
verstoken is van litterair begrip.
Dit brengt ons terug tot de gedachte aan een ideaal, waarover
terloops hierboven wend gesproken, het ideaal, dat alle muzische
kunsten : muziek, poezie, dans en mimiek weer tezamen, en niet
gescheiden, zouden bestaan, zooals zij tezamen zijn ontstaan ; de
gedachte aan een tijd waarin de door de muzen „aangeblazene",
dichter en zanger en danser en acteur te zamen was, beter nog : de
tijd waarin acteeren dansen, dansen zingen, en zingen dichten was.
Wanneer wij in dezen tijd aan dit ideaal niet vermogen te beantwoorden, moge dan ieder eerlijk pogen worden beoordeeld, niet
alleen naar de mate waarin het mislukte.
Amstelveen.

BERTUS VAN LIER.

Electra bij Aeschylus en O'Neill
Laat een schrijver zich inspireeren door de literatuur der klassieke
oudheid, dan is het gewone procede dat hij de figuren, die hij uitbeelden wil met zijn psychologische kennis herschept en in nieuwe
gedaante laat verrijzen. Het blijft echter een beeld van de oudheid,
min of meer geslaagd, gezien door het oog van een modern artist.
Meestal zal de auteur zich tot het onderwerp in de oudheid aange-
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trokken gevoelen, omdat hij getroffen wordt door analoge verschijnselen in de antieke wereld en die, waarin wij leven. De moderne
wereld is de regisseur van het stuk. Overal speurt men haar leiding
en haar stuwkracht, maar nergens treedt zij zichtbaar naar voren.
Ben merkwaardige poging van dit gewone procede of te wij ken is
de roman „Romeinsch Amerika" van den Amerikaan Upton Sinclair. Een gedeelte van deze roman speelt in het oude Rome, een
ander deel in het moderne Amerika. Het moderne en het antieke
leven wordt in een spiegel opgevangen, waarbij de beelden een
wonderlijke overeenkomst blijken te vertoonen.
Het tooneelstuk „Morning becomes Electra" van den Amerikaanschen schrijver Eugene O'Neill gaat echter nog verder. De gewone
werkwijze is hier omgekeerd ; het stuk speelt in Amerika in de j aren
1865-1866, maar alle personen zijn gekozen in overeenstemming
met de antieke figuren uit de Oresteia van Aeschylus. Het is een
poging om deze tragedie modern te interpreteeren. De inhoud van
dit drama is aldus :
Abe Mannon, die als het stuk begint reeds ter ziele is, verstiet
zijn broer David en onterfde hem, omdat deze door zijn liefdesbetrekkingen met een Fransch meisje van mindere stand de eer der
Mannons door het slijk haalde. Booze torten fluisterden, dat jaloezie
niet vreemd was aan dit besluit. In ieder geval was Abe zoo van
haat jegens zijn broer vervuld, dat hij het huis, dat getuige geweest
was van zijn broers misstap, liet neerhalen en een nieuw huis liet
bouwen. O'Neill geeft te verstaan dat dit huis, uit haat gebouwd,
slechts haat en dood kan verwekken. Bij het begin van het stuk is
Abe's zoon, Ezra, de eigenaar van het huis. Hij is getrouwd met
Christine, wier liefde hij verloren heeft van het oogenblik, dat zij
het huis der Mannons betreden heeft. Het huis van de haat gedoogt
geen liefde. Uit vertwijfeling is hij in het leger gegaan. Christine
heeft al haar liefdegevoelens op haar zoon Orin (Orestes) geplaatst.
Om haar van deze steun te berooven, bewerkt haar j aloersche dochter Lavinia (de Electra-figuur), dat ook hij gaat dienst nemen in
het leger. Nu is Christine slechts met wraakgevoelens vervuld. In
deze gemoedstoestand ontmoet zij in New-York een scheepskapitein,
Adam Brant, die de zoon blijkt te zijn uit het huwelijk van den
verstooten broer David met het Fransche meisje. Zij vinden elkaar
in de haat tegen de Mannons. Lavinia ontdekt dit geheim. Christine
beraamt thans het plan om haar man, als hij van het strijdtooneel
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komt, te dooden. Deze thuiskomst wordt door een kanonschot aangekondigd en vertoont ook overigens de reminescentie aan de ontvangst van Agamemnon na zijn strijd voor Troje. De bijl van Clytemnestra is hier vervangen door het moderne wapen van het vergif,
dat Christine hem toedient. Het eerste gedeelte van de trilogie
„Homecoming" genoemd, is hiermee geeindigd.
In het 2e gedeelte (de Choephoren) door O'Neill „The Hunted"
genoemd, voltrekt zich het lot van Christine. Orin wordt hier voorgesteld als een wankelmoedig, zwak karakter ; hij haat zijn vader,
is erotisch aan zijn moeder gebonden en verdraagt het niet, dat zij
haar liefde aan een anderen man schenkt. Hiervan maakt zijn zuster
Lavinia gebruik, om hem tegen hun moeder op te zetten. Zij vertelt hem de liefde van Christine voor Kapitein Brant. Als hij getuige is van de ontmoeting van deze beiden, doodt hij Brant, waarna Christine de hand aan zich zelf slaat. Men ziet de modificatie
van het oude gegeven : Orin is slechts indirect de oorzaak van de
dood van zijn moeder.
Het verzoenend karakter van de Eumeniden is geheel vreemd aan
„The Haunted", het slot van de trilogie. Om de vloek van het huis
te ontvluchten hebben Lavinia en Orin een groote reis ondernomen.
Als herboren komt Lavinia terug. Ze heeft het doodsmasker der
Mannons afgelegd en is uitgegroeid tot een vitale vrouw. Uiterlijk
lijkt ze op haar moeder in de kracht van haar leven. Ze wil de Mannons en hun doodverwekkende haat vergeten, en het liefdevolle
leven, dat zij haar moeder altijd misgund heeft, genieten. Ze wil
trouwen met een rechtschapen jongeman en de moeder van een
gelukkig gezin worden. Maar Orin kan het verleden niet vergeten.
De vloek van het geslacht drukt op hem. Hij maakt een einde aan
zijn leven. Lavinia doet nog een wanhopige poging om het geluk
te grijpen. Als het blijkt, dat zij slechts ongeluk om zich heen verspreidt, besluit zij, als laatste der Mannons, in het eenzame huis
haar verdere dagen te slijten.
Terwijl Aeschylus in zijn Oresteia de vloek van het geslacht der
Tantaliden schildert en tevens de verzoening van die vloek, is bid
O'Neill van verzoening geen sprake. Bij den Griekschen dichter
is het de godheid en het fatum, die den mensch doet lijden. Deze
hoogere leiding geeft hem ook verzoening, als hij zijn schuld heeft
geboet. De menschelijke hartstochten spelen slechts een onbelangrijke rol in dit proces. O'Neill laat de hartstochten onbeteugeld
heerschen. De jaloezie en de haat richten de Mannons ten gronde.
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Het allesbeheerschende motief is : liefde is leven, haat is dood. Aangezien het geslacht der Mannons door haat beheerscht wordt, gaat
het ten gronde. O'Neill laat de haat zulke afmetingen aannemen,
dat andere gevoelens en hartstochten verstikt worden. Dit huis
moet aan zijn haat ten gronde gaan zonder verzoening. Hierdoor
krijgt het geheel een hard, kil en meedoogenloos karakter, in afwijking van de Oresteia van Aeschylus.
Bij een minder knap tooneelschrijver was hieruit een draak gegroeid; O'Neill wist hierdoor de suggestie te bereiken van een onontkoombaar noodlot, dat over het huis der Mannons zweeft. Naast
de rake typeeringen en de scherpe gevoelsontledingen bij de snelie
wisseling der emoties ontleent het stuk hieraan een sterke, soms
angstwekkende spanning. Dit verklaart ook het succes, dat de opvoeringen in Amerika en de vorige zomer in Londen hebben behaald.
Niet Orestes, zooals bij Aeschylus, is hier de hoofdpersoon, maar
Electra. In de figuur van Lavinia, toont zij zich uit j aloezie jegens
haar moeder de afstammelinge der Mannons, door haat verteerd
voor alles, wat leeft en zich vrij voelt. Na de dood van haar moeder
blijkt uit haar verlangen om de gedragingen van haar moeder en
haar uiterlijk te imiteeren, hoezeer haar strenge levenswandel en
haar vereering van het geslacht der Mannons slechts door gecamoufleerde naijver en j alouzie werd ingegeven. Hoe geheel anders dus
dan de consequente houding van Electra in de Oresteia.
Het zou te veel ruimte vorderen om in te gaan op de veranderingen, die de karakters van Orestes, Klytemnestra, Agamemnon en
Aigisthos hebben ondergaan. In het hierboven gegeven resume van
het stuk zijn ze reeds aangegeven. Wit men dieper erop ingaan, dan
neme men het werk van O'Neill ter hand. Al moge men de visie
van dezen modernen Amerikaan op de antieke karakters eenzij dig
en soms te sterk gewijzigd vinden, het is toch zeker instructief en
kan ons wellicht ertoe brengen, om een andere moderne interpretatie
van het gegeven hiertegenover te stellen.
Als slot moge ik nog vermelden de frappante wijze, waarop hij
het koor van de oude tragedie gemoderniseerd heeft. Hij laat representanten van de verschillende sociale lagen der stadsbevolking optreden, die, zooals O'Neill zelf zegt, als een koor de stemming van de
stad tegenover de tragedie vertolken ; zoo is de stad „as a human
background for the drama of the Mannons."

Amsterdam.

H. KNORRINGA.
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Antieke marionetten
I.
Dat ook de Oudheid het marionettentheater kende, mag wel als
bekend worden verondersteld. Omstreeks het midden van de
vorige eeuw wijdde Ch. Magnin in zijn „Histoire des marionnettes
en Europe" ook een hoofdstuk aan de Oudheid, en sindsdien verscheen geen boek over dit onderwerp, waarin de Griekse en Romeinse Oudheid geen vermelding vond. Nieuwe gezichtspunten werden
niet geopend, men bepaalde zich tot het overschrijven van Magnins
gegevens. Men vergelijke bijv. E. Maindron, „Marionnettes et
Guignols" (omstreeks 190o) , M. v. Boehn, „Puppenspiele" (omstreeks 1928).
Magnin en zijn volgelingen hebben zich er echter niet goed rekenschap van gegeven, wat men onder een marionet moet verstaan.
Hoe zou men er anders toe komen de rijdende drievoeten van
Vulcanus (E 373 sqq.) er toe te rekenen? Deze en dergelijke „marionetten" had Magnin nodig om te bewijzen, dat het poppenspel
een religieuze oorsprong had. Deze opvatting was geen uitvloeisel
van een onbevooroordeelde studie van de hem ten dienste staande
gegevens, noch volgde zij uit het karakter van het poppenspel in
het algemeen. Magnin ging van deze theorie uit, omdat voor hem
het marionettentheater de mikrokosmos van het „grote" toneel
was, en beproefde slechts bewijzen er voor te leveren, zonder zich
er om te bekommeren, dat het begrip marionet zo veel te ruim genomen werd. Alvorens de geschiedenis van de marionetten te
schrijven behoort men zich klaar en duidelijk voor ogen te stellen,
wat een marionet is. Juist ook voor de Oudheid is dit van belang,
omdat het materiaal vrij beperkt is en men er dus al spoedig toe
komt met analogieen te werden. En dan is een nauwkeurige begripsbepaling immers onontbeerlijk.
Wat hebben wij nu te verstaan onder „marionnette"? Het Franse
woordenboek vertaalt het woord met „poppetje", het Nederlandse
verklaart het met „draadledepop, toneelpop." Feitelijk is het
slechts een verkleinwoord van Marie (via Marion), als hoedanig
het reeds in de dertiende eeuw voorkomt ; omstreeks 1600 vinden
we het voor het eerst in de zin van theaterpop gebruikt door den
Fransen schrijver Guillaume Bouchet. De betekenis volgt dus
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niet uit het woord zelf, maar moet afgeleid worden uit het spraakgebruik. Hierin ligt dan ook de oorzaak van de rekbaarheid van
het begrip, waarop ik hierboven wees. Toch is een nauwkeurige
omlijning mogelijk. In de eerste plaats is een marionet een pop.
Een overbodige opmerking? Ik verwijs naar de reeds vermelde
drievoeten van Vulcanus ! Voorts is het een pop met beweegbare
ledematen de mate van beweegbaarheid doet niet ter zake. Wel
mogen de bewegingen niet buiten de controle van den speler vallen :
dit onderscheidt de marionet van de ledepop. 1k wil hierbij nog
opmerken, dat de beweging door menselijke kracht geproduceerd
moet worden : een marionet is immers geen automaat. Tenslotte
client de marionet om een spel uit te voeren : marionet en marionettentheater zijn niet te scheiden. Dit leert ons reeds de naam :
„Marietje" moet een figuur zijn geweest uit het poppenspel, die tot
soortnaam is geworden. Op gelijke wijze is guignol, oorspronkelijk
een in Lyon geschapen poppenkasttype 1 , de gewone term geworden in Frankrijk voor handpop. 2 Men vergelijke verder Poesjenel,
soortnaam ontstaan uit de type-naam Polichinelle.
Het poppenspel is, waar we het in moderne tijd zien optreden,
altijd een spel van en voor het yolk. Al belandt het tenslotte in het
theater, al bestaan er tegenwoordig marionettentheaters met een
eigen literair repertoire, Punch and Judy, Jan Klaassen en Katrijn,
Kasperle, Karageuz zijn en blijven echte volkstypen. Hun taal is
de taal van het yolk, hun Baden zijn zoals het yolk ze graag ziet :
listig, vaak grof, maar altijd getuigend van aangeboren humor. De
huisbaas is altijd slachtoffer van een op zwart zaad zittenden Jan
Klaassen of Guignol: is er iets denkbaar, dat het populaire karakter
beter kenmerkt? Trouwens, de idee alleen al om de mens in zijn
dagelijks leven met behulp van poppen te imiteren heeft iets grotesks, iets karikaturaals, dat zich kwalijk laat verenigen met enige
religieuze plechtigheid. Reeds in i600 verbood de Synode van Orihuela dan ook voorstelling van Christus, H. Maagd enz. door middel van „imagunculae mobili quadam agitatione compositae." 3
De toevoeging „quas titeres vulgari sermone appellamus" schijnt
Maindron p. 225.
Dit zijn de poppen, die in onze Hollandse poppenkast gebruikelijk zijn.
Het zijn eigenlijk slechts bovenlichamen van poppen, waarin men de hand
steekt. Trop en armen worden elk op een vinger geschoven. Zij behoren
krachtens de gegeven definitie ook tot de marionetten.
3 Vgl. Magnin p. 58.
1

2
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mij wederom een aanwijzing voor het populaire karakter : de yolkstaal had een woord voor marionet (titere is nu nog het Spaanse
woord voor marionet of ledepop), de Kerk niet. En zou dan de
marionet oorspronkelijk slechts een religieus doel gediend hebben?
Neen, niet de priester was leermeester an de eerste mens, die een
karikatuur van het eigen leven opvoerde. Het met zijn poppen
spelende kind was hier voorbeeld. En het kind kreeg op zijn beurt
weer de typen uit het poppenspel der grote mensen : Jan Klaassen,
Punch, Kasperle e. a. heeft men in later tijd voor kinderen geschikt
gemaakt.
Deze overwegingen van algemene aard meende ik vooraf te moeten laten gaan, omdat zij ons van dienst kunnen zijn, wanneer wij
ons bezig houden met de antieke marionet.
Ik zal beginnen met de terminologie. Het Grieks heeft het woord
veupocncocaTov of vsuo6aTcccatloc, dat voor zichzelf spreekt (ve5pov en
arcc'co). De man, die optreedt met de poppen, heet dan veupoaTccio-s-r,c. Daarnaast kan men 00c6ti.ocToc stellen, waarmee men weliswaar niet uitsluitend, maar toch bij voorkeur marionetten aanduidt, zoals blijkt uit het lexicon van Timaeus, dat 00cUlkscra •
veupoc-rcc'(allccroc geeft. Ruhnken tekent in zijn uitgave (Lugd. Bat.
1754) hierbij aan : „Occ6p.cc-ra, . . . . sunt praestigiae circulatorum,
imagunculas nervis moventium, ut imperitum populum stupore
defigerent." Occup.ccroTrock mogen we dus als synoniem van
veupoorudfcanlq beschouwen : al kan hij ook andere verbazingwekkende toeren op zijn programma gehad hebben, de marionetten
hebben zeker niet ontbroken.
Het Latijn heeft geen eigen woord voor marionet, maar heeft
leentjebuur gespeeld bij de Grieken : neurospaston gebruikt Gellius
(N. A. XIV 1, 23) ; cityLAAdcpwc veupocmccaTo6t/evoc lezen we bij Marcus Antoninus (VII 3, 1), die dus het Latijnse woord sigillaria overneemt en verduidelijkt door een Griekse term. Wil men het vreemde
woord vermijden, dan is omschrijving nodig : Horatius (Sat. II 7, 82)
spreekt van een „nervis alienis mobile lignum", Apuleius (de mundo
c. 27) van „ligneolae hominum figurae". Men mag hieruit concluderen, dat de Romeinen het poppenspel leerden van de Grieken,
zoals bij ons (gelijk in het Duits en Engels) de terminologie naar
Frankrijk wijst. Weliswaar kan de idee om het menselijk leven door
poppen weer te geven heel goed bij ieder yolk onafhankelijk van een
ander zijn opgekomen, maar het overnemen van een vreemd woord
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bewijst toch, dat het yolk, waarvan men het woord overneemt, als
representatief wordt beschouwd voor het poppenspel. Door het
overnemen van de Griekse term erkenden de Romeinen dus in ieder
geval de technische superioriteit van de Grieken.
Onze algemene beschouwingen over het poppenspel brachten ons
er toe het als typisch volksspel te betitelen. Dit laat zich voor de
Oudheid nog nader bewijzen. De Syracusaanse artist, die voorkomt
in Xenophons Symposion (IV, 55) spreekt over de „dwazen", die
hem in staat stellen met zijn marionetten aan de kost te komen.
Om succes te hebben, zegt de yeAcwro7ro coc Philippus schertsend,
bidt hij zelfs de goden om „c'apopEcc cppev6v", geestelijke steriliteit,
bij zijn publiek. Er wordt dan ook in dit philosophische gezelschap
geen marionettenvoorstelling gegeven!
Als volksspel was het ook in de eerste plaats spel van de straat.
Als bizonderheid, en dan een niet prijzenswaardige, vinden we bij
Athenaeus (I p. 19 E) vermeld, dat de Atheners aan den marionettenspeler Potheinos het theater afstonden, waarin men anders
Euripides placht te spelen. Nog vele eeuwen later vermeldt
Eustathius in zijn Ilias-commentaar (I p. 457, 36) dit feit, er aan
toevoegende dat Potheinos toch een 8i 7ccivis-6.4ov cncouacda,"
beoefende, die een dergelijke onderscheiding dus niet verdient
Bij Dio Chrysostomus (VIII, 9 ed. Arnim) lezen we, dat in de kermisdrukte, die er tijdens de Isthmische Spelen rond de tempel van
Poseidon heerste, de poppenkast niet ontbrak. Theophrastus (VI, 4)
vertelt, dat de Simpele bij poppenkastvertoningen (iv Ooc6p,aatv)
op de markt geld gaat ophalen en twist met de mensen, die hun
(3.61,4oXov laten zien en niet opnieuw willen betalen. Blijkbaar
kreeg ieder, die wat gaf een bonnetje en werd verder met rust gelaten. lets dergelijks heb ik tenminste eens meegemaakt bij een voorstelling van een Kasperletheater op de markt van een dorpje in
Thiiringen. `'Vie iets offerde, kreeg een bonnetje, dat als een soort
entree-bewijs gold. Zij, die gratis wilden toezien, werden er door
een rammelend geldbakje voortdurend aan herinnerd, dat de baas
van het spul ook moest leven. Het hinderlijke van den Simpele
bij Theophrastus is natuurlijk, dat hij ook de mensen, die een
aUp.3oXov kunnen laten zien, lastig valt.
Dat de marionetten niet tot de aristocratische genoegens gerekend
werden, blijkt tenslotte ook nog nit het verhaal, dat Diodorus
(XXXIV, 34) ons vertelt over Antiochus IX. Hij was een dronk.
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aard en gaf zich over aan allerlei uitspattingen, die een koning onwaardig waren. Komedianten van allerlei slag vormden zijn gezelschap, en hij oefende zich zelfs persoonlijk in het spelen met marionetten, waarvan hij er een aantal liet maken „vijf ellen lang, met
zilver en good bewerkt."
Met ziet hieruit, dat het poppenspel in de Oudheid vrijwel het(Wordt vervolgd).
zelfde aspect vertoonde als in moderne tijd.
P. J. REIMER.

Amsterdam.

Het woord van den Tyran
Nabis werd door de omstandigheden tot een oorlog gedwongen. Maar hij
vertrouwde zijn Spartanen niet ; zijn systeem om hen door hardheid en vreesaanjagen in bedwang te houden, had dit gevolg, dat hij bang was voor oproer, want hij kon niet verwachten, dat men den tyran veel goeds wenschte.
Hij liet dan hen, die hij verdacht, naar een veld buiten de stad ongewapend
aantreden, plaatste om hen heen zijn gewapende aanhangers, en hield een
toespraak over onverschillige Bingen eerst, maar ging hij verder ge moet het
mij niet kwalijk nemen, dat ik in een tijd als deze alles vrees en voor alles
op mijn hoede ben; uw eigen belang is het dat ik diegene onder u, die ik niet
volkomen vertrouw, liever belet iets te ondernemen, dan dat ge, als ge iets
onderneemt, gestraft wordt. Ik zal u dus in verzekerde bewaring houden
tot het dreigende onweer overgedreven is. Zoodra de vijanden verjaagd zijn,
— en van hun kant is het gevaar niet zoo geducht, als er maar tegen oproer
in de stad voldoende gewaakt wordt zal ik U terstond vrijlaten.
Daarop liet Nabis de namen van tachtig weerbare mannen oplezen, alien
notabelen ; telkens als er een antwoordde, werd hij gegrepen en opgebracht.
De nacht daarop zijn alien vermoord.
Liv. 34. 27.

Oplossing Puzzel
Atalanta
Ceres
Cerberus
Icarus
Polydorus
Iason
Maenades
Uulvanus
Salamis

Polyxena
Erato
Rhadamanthus
Ismenus
Tantalus
Urania
Rhesus
Argos

Polydamas
Emathides
Rhodope
Ismenus
Telamoniades
Uenulus
Rhenus
Iphigenia
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Accipimus peritura perituri, auteur : Seneca de Providentia 5.8
Oplossingen ontvangen van:
H. J. van den Bijllaard; Prof. Mr. V. H. Rutgers; Dr. N. Scheps te
Amsterdam ; Dr. H. v. d. Kamp, Domburg ; Ds. G. Verdoes Klein, Dordrecht;
Mr. R. de Bruin ; Mr. Annie Hol, Mr. J. Kingma, E. J. Koppeschaar, Mr. J.
Nuhout van der Veen, Mr. A. ter Sande ; Dr. M. A. Schepers ; R. Taconis,
's-Gravenhage ; C. F. Levennan, Groningen ; P. J. A. Juffermans, Heemstede;
Ant. R. J. van Keeken M. S. F., Kaatsheuvel ; Dr. W. Nawijn Ezn., Kampen;
Mr. E. Schotman, Leeuwarden; Mr. P. A. Schwartz, Maassluis; P. Fr. Arch.
Burgers, Megen; Jeanne de Ridder, Schiedam; Ds. W. de Peer, Stevensweert ; Dr. C. Veltenaar, Tholen; Mr. A. D. van Regteren Altena, Utrecht.
De prijs is toegekend aan P. Fr. Arch. Burgers, Megen, die de auteur
aanwees.

Accipimus peritura perituri
ook aan mijn redacteurschap is een
einde gekomen; daarom bij deze laatste puzzel een woord van afscheid,
van dank aan den /wing van belangstellenden, die mij de eer bewezen
hebben trouw hun oplossingen toe te zenden en mij daardoor de moeite
vergoed hebben, die zoo een puzzel soms kost.
V ooral hun mijn hulde, die van November 1932 niet denmaal gemist
hebben (Alder de trouwe comparanten.

E. SURER.
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Het Nederlandsch Klassiek Verbond
(goedgekeurd bij Kon. Besl. 27 Sept. 1938, No. 8o)
A dres van den Secretaris: Prof. Mr. H. R. Hoetink, Tintorettostraat 6,
Amsterdam.
Postgirorekening No. 34264o ten name van den Penningmeester Nederlandsch Klassiek Verbond, Amsterdam.
Gerneentegirorekening van Amsterdam, Letter N 1847, ten name van
Mr. H. A. van Nierop, penningmeester van het N. K. V.

Redactie : DR. L. ALMA, DR. J. C. BRUIJN, Prof. Dr. A. Sizoo
(Stukken voor de redactie bestemd te zenden aan Dr. Alma, Memlingstr.
Amsterdam-Zuid)
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Mededeelingen van het Bestuur
Onder warme aanbeveling vestigen wij de aandacht op de opvoeringen van SOPHOCLIS' Aias, die de MA(nifestatie) NE(derlandsche) TO(onkunst) in het kader harer werkzaamheden 1939 zich
voorstelt te geven. Wij kunnen alvast de volgende mededeelingen
verstrekken : Vertaling en Muziek : BERTUS VAN LIER ; Regie :
A. VAN DER VIES ; Decoys : CHARLES ROELOFSZ. Medewerking van
Utrechtsch Stedelijk Orkest onder leiding van den componist en een
koortje van 12 zangers. Meespelenden o. a. Aias : Ben Rooyaards;
Tekmessa : Rie Gilhuijs ; Athene : Willy Haak; Odusseus : Joan
Remmelts ; Teukros : Johan Schmitz ; Menalaos : Max Croiset;
Agamemnon : John Gobau.
Opvoeringen te Amsterdam, Stadsschouwburg, Galavoorstelling
23 Mei, f 5.— tot f I.— • alles inbegrepen, populaire voorstelling 25
Mei, f 2.5o tot f o.5o, alles inbegrepen.
Te Rotterdam voor de Volksuniversiteit 24 Mei.
Te Anthem, Stadsschouwburg 26 Mei, f 2.5o tot f 0.75, alles
inbegrepen.
Verder verwijzen wij naar het artikel van den vertaler-componist
in dit nummer.
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Lezingen van de Societas Classica te Nijmegen"
I.

Het spel-element in de taal van Plautus en Terentius, door Dr. J. M. G.
M. Brinkhoff, leeraar in de klassieke talen aan het St. Canisiuscollege
te Nijmegen.

Critici hebben aan den grooten Engelschen schrijver Chesterton herhaaldelijk verweten, dat hij zijn stijl ontsierde door een overmatig gebruik van
woord- en klankspelingen. Chesterton diende op origineele wijze van repliek
in zijn geestig en raak essay „An Apology for Buffoons" (opgenomen in den
bundel The Well and the Shallows", London 1935 p.lv.v). Hij spreekt van
„a real problem of literature and especially of popular literature" (p. 1) :
een literator moet moeite doen, om alliteraties te vermijden, die zich in de
collectieve taal aan hem opdringen : men denke aan allitereerende verbindingen als : time and time, wind and water etc.
Ook Schrijnen wijst op „de ongekunstelde kunstvormen in onze volksuitdrukkingen en spreekwoorden" en citeert een reeks van allitereerende verbindingen in de Nederlandsche taal, die volkomen parallel loopen met de
voorbeelden van Chesterton (Nederlandsche Volkskunde II, Zutphen 1933,
p. I I8). Geen bindende voorschriften van een „ars rhetorica" of zucht naar
welluidend klankenspel hebben het ontstaan geschonken aan deze klankspelingen, maar wij ontmoeten hier een oerdrift naar taal-expressiviteit, die
zich het meest effectief in een klankenspel uit. Hier is dus geen sprake van
overname of wederzijdsche beinvloeding, maar van een elementaire verwantschap, die zich vertoont in alle talen der aarde (cf. Huizinga, Homo
ludens, haarlem 1938, p. 189).
Hetzelfde geldt voor de woordspelingen, waarvan Chesterton zegt, dat zij
niet nadrukkelijk worden gezocht, maar den weg versperren voor den auteur.
De eenvoudigste oplossing is dan, dat hij met dit monster niet slaags raakt,
maar het met zich meetroont.
Ook aan Plautus dringt zich een stroom van klank- en woordspelingen op,
die hij opvangt in de bedding van zijn blijspelen. Terentius is gereserveerder :
hij wil bewust dit spel vermijden, maar neemt dit element, als het ware
onbewust, toch weer in zijn taal op, daarbij een vrij groote verwantschap
met Plautus vertoonend.
Beider standpunten tegenover het spel-element in de taal vinden een
1 Gevolg gevend aan den wensch van vele classici, dat de lezingen van de
Societas Classica te Nijmegen ook in het tijdschrift Hermeneus in samenvatting zouden gepubliceerd worden, willen we hiermee een begin maken en
een eenigszins uitvoerig verslag weergeven van de lezing, die Dr. Brinkhoff
over Plautus en Terentius heeft gehouden. Nadere bijzonderheden over dit
zoo interessante thema vindt men in het boek van den spreker : Woordspeling
bij Plautus, Nijmegen, 1915.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om de belangstellende classici
van de plaatsen om Nijmegen tot de lezingen van de Societas Classica uit
te noodigen. Ten einde het den toehoorders mogelijk te maken hetzij met een
laten trein of bus te vertrekken hetzij een gezellig verlengstuk aan het
wetenschappelijk gedeelte toe te voegen, zullen de vergaderingen in het
vervolg precies kwart voor acht beginnen, en omstreeks half tien afgeloopen
zijn. Het adres van den 2den secretaris-penningmeester is : H. J. H. van
Buchem, Driehuizerweg 49, Nijmegen.
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verklaring in hun geestelijke instelling. Plautus, de taalschepper, die als
bakkersgezel en tooneelknecht het Romeinsche yolk in al zijn geledingen
leerde kennen en een scherp waarnemer van de expressieve ruige volkstaal
van slaven en kleine burgers was, stelde zijn kunsttaal in dienst van den
volkshumor. Receptief voor volksluim, die zich het krachtigst manifesteert
in de woordspelingen, wordt hij hierin productief evenals negentien eeuwen
later de Weensche hofprediker Abraham a Sancta Clara.
Terentius beweegt zich in een geheel ander milieu : hij wordt te Rome opgenomen in den voornamen kring der Scipiones. De geestelijke verwantschap
van dezen „Menander Latinus" met den Athener gedoogt niet, dat hij in
zijn omwerkingen sterk van het origineel afwijkt. Ontdekt Plautus in zijn
Grieksch voorbeeld een passage, die voor een humoristische uitbreiding vatbaar is, dan grijpt hij de gelegenheid onmiddellijk aan, om aan zijn speelschen
geest den vrij en loop te laten, waarbij hij alle verhoudingen, verlangd door
opbouw en spel van het stuk, uit het oog verliest.
Een vergelijking tusschen het optreden der parasieten bij Plautus en
Terentius demonstreert dit verschil van standpunt ten opzichte van het
Grieksch origineel zeer duidelijk. In de Captivi heeft Ergasilus honderd versregels noodig, om aan Hegio het blijde nieuws van den behouden terugkeer
van diens zoon mede te deelen, hoezeer deze heugelijke mare wegens de
Lucullische perspectieven hem op de lippen brandt. Maar dit alle psychologische verhoudingen overschrijdende intermezzo geeft aan Plautus volop
de gelegenheid, daarin zijn woord- en klankspelingen kwistig rond te strooien
en met kennelijken smaak zijn geliefkoosd parasiet-type grotesk uit te beelden. Een dergelijke vrije bewerking is Terentius volkomen vreemd. De tafelschuimers, die hij ten tooneele voert, brengen terloops hun eigenaardig bestaan in herinnering, hebben al hun uitbundigheid verloren en bezitten den
I ieschaafden conversatie-toon van hun tegenspelers.
In het spel-element der taal treedt deze afwijkende mentaliteit van
Terentius duidelijk en konsekwent op den voorgrond. Men krijgt den indruk,
daf- hij de uitbundige klank-associaties, den overvloed der meest grillige
woordspelingen bewust wil onderdrukken. Maar ook hij kan er niet, evenmin
als Chesterton, aan ontsnappen : zij duiken onbewust op en zoo wordt deze
verfijnde Menander-imitator van tijd tot tijd een navolger van Plautus.
Om tot een juiste bepaling van het spel-element der beide comici te komen,
is bovendien noodzakelijk, dat een scherpe grenslijn getrokken wordt tusschen klankspeling en woordspeling. Klankspeling is louter een behagelijk
spel van klanken, dat door de welluidendheid van bepaalde sonanten en
consonanten-groepeeringen een grootere expressiviteit waarborgt en het
aesthetisch gevoel van den taalkunstenaar bevredigt. Woordspeling is een
spel van woord en gedachte. Door dubbelzinnigheid„ door geheele of gedeeltelijke gelijkluidendheid der wDorden ontstaat een ongewone en verrassende
combinatie van woord en gedachte. Rijk is Plautus aan beide spel-elementen,
terwiji Terentius wel overvloedig gebruik maakt van klankspelingen (cf.
E. Lenz, De P. Terenti Afri figuris verborum, Horn 1910), maar origineele
woordspelingen, waaruit de onvervalschte humor flonkert, bij hem zeldzaam zijn.
Om een rijke schakeering in zijn klankspelingen te verkrijgen, schept
Plautus nieuwe woorden en stapelt de alliteraties op. Terentius vermijdt
zorgvuldig ieder neologisme en iedere opeenhooping van klank-associaties.
Zijn woordspelingen vertoonen formeel vrij groote overeenkomst met
die van Plautus, maar „er bringt das was drastisch sein sollte beilaufig and
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lieblos vor, so klingen solche Scherze bei ihm gequalt, es fehlt der rechte
Salt" (E. Frankel, Plautinisches im Plautus, Berlin 1922, p. 223).
Men krijgt zelfs sterk den indruk, dat hij zich het meest aangetrokken
voelt tot die Plautijnsche woordspelingen, die ons als herhaaldelijk terugkeerende flauwigheden vervelen en irriteeren. Vergelijken wij de woordspelingen van Terentius met die van Plautus meer gedetailleerd overeenkomstig
de verschillende formeele typen, waarin zij kunnen optreden (cf. het schema
in mijn : Woordspeling bij Plautus, Nijmegen 1935, p. 27 v.v.), dan blijkt
duidelijk, dat hij juist die genres verm.ijdt, waarin het woordenspel als uiting
van volkshumor het scherpst naar voren treedt.
Zoo is Terentius arm aan geslaagde ambigua, die Plautus met graagte
hanteert voor zijn talrijke, vaak obscene dubbelzinnigheden. Slechts de
argutiae vinden genade in zijn oogen : het zijn goedkoope dialoog-woordspelingen, die optreden, wanneer vaste formules, interjecties en uitroepen letter1 ijk worden verstaan ; beide comici maken er overvloedig en tot vervelens
toe gebruik van met groote onderlinge overeenkomst (Pseud. 457 en k_,un.
271 : quid agitur ?; Men. 328 en Ad. 432 : numquid vis ?; Poen. 136o en And.
607: perii).
Het schijn-ambiguum, voorzoover controleerbaar, ontbreekt bij Terentius.
Het volumineuze scheldwoorden-lexicon van Plautus is bij Terentius
gereduceerd tot het formaat van een notitieboekje, zoodat de Plautijnsche
scheldwoordspelingen bij den laatste ontbreken.
Het is opmerkelijk, hoe Terentius zich aangetrokken voelt tot syntactische
woordspelingen, die ontstaan, wanneer dezelfde woorden door gebruik in
een afwijkende syntactische constructie een aanmerkelijke beteekenisverandering ondergaan ; bovendien frappeert weer de groote overeenkomst met
Plautus. Poen. 165: faciam, ut facias — And. 603 : feci, ut fierent; Epid. 62 :
videor videre — Ad. 384 : videre videor). Ook in zijn woordspelingen door
verschillende afleiding staat Terentius dicht bij Plautus (Persa 666: quid
ago ? agitant — Phorm. 350: age, agitabo ; Men. 361: foris, /ores — Ad. 119 :
foras, foris; Miles 766 : opus est opera — And. 737 : opera opus sit).
Slechts een enkele maal speelt hij op geslaagde wij ze met simplex en compositum, waarvan zijn voorganger vaak zoo meesterlijk weet partij to trekken.
Doordat de grondbeteekenis in de samenstelling ongewijzigd blijft of een
lichte afwijking vertoont, gaat de pointe bij Terentius herhaaldelijk verloren.
Door een kleine wijziging in het woordbeeld kan de woordbeteekenis een algeheele verandering ondergaan. Dit verschijnsel buit Plautus voor zijn
woordspeling nit en Terentius is hierin weer zijn zwakke navolger (Merc. 82
en And. 218: amens, amans ; Persa 266 en Heaut. 526 : avidus, aridus ; Men.
368 en Phorm. 347: lubet, licet; Trin. 345 en Ad. 391 : pudet, piget).
Van de latere en moderne auteurs zijn het vooral Abraham a Sancta Clara
en Chesterton, die dit genre meesterlijk hanteeren. Met eere mag ook genoemd worden onze Nederlandsche grootmeester op het gebied van den
humor Buziau, wiens kostelijk spelen met onze taal jammer genoeg aan een
groot gedeelte van zijn gehoor ontgaat.
Teekenend voor Terentius is de nagenoeg totale afwezigheid van de naamspeling in zijn blijspelen in tegenstelling met Plautus, die daarvan met graagte gebruik maakt ; een klassiek voorbeeld is zijn spel met verschillende
plaatsnamen in Capt. 159 v.v. Is er ook een karakteristiekere uiting van
volkshumor denkbaar? Men bladere slechts door de omvangrijke vijfdeelige
verzameling van Jozef Cornelissen (Nederlandsche Volkshumor op stad en
dorp, land en yolk, Antwerpen 1929-1931) en constateere, hoe ruimschoots
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de naamspeling daarin vertegenwoordigd is (cf. Jos. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde II, p. '39).
Na deze onderlinge vergelijking is de conclusie gewettigd, dat Terentius
het spel-element slechts in zooverre afwijst, als dit neigt naar het uitbundige, het excessieve en volksche. Hij onderdrukt bewust, wat bij Plautus
de kern van den humor uitmaakt. Eischt een gepassioneerd optreden een
gepassioneerde taal, dan doet de psycholoog en ethicus concessies, die toch
nog altijd binnen de perken van zijn eenmaal ingenomen standpunt blijven.
Evenmin als Chesterton kon Terentius het spel der taal vermijden; ook hij
moest zich onderwerpen aan deze „Vis comica", waarin Plautus zich uitleeft.
Bewust diens meesterlijke taal vermijdend erkent hij onbewust diens meesterschap in de taal; bewust de Plautijnsche woordspeling verwerpend, nadert
hij haar onbewust zeer dicht, waar zij verzwakt is en schablone wordt.
Is Terentius groot als navolger van de Grieksche karakter-comedie,
Plautus is groot als oorspronkelijk Latijnsch taalschepper. De woorden van
Varro blijven hun waarde behouden : In sermonibus Plautus, in ethesin poscit
palmam Terentius !

Boekaankondiging
Tacitus Germania, Fryske oersetting mei ynlieding en oanteikeningen
fen Dr. W . Kok. A. J . Osinga, Boalsert, 1937.
Onderzoek naar de geschiedenis der Friezen voert onvermijdelijk naar
Tacitus' Germania. Een vertaling in 't Friesch is een eereschuld tegenover
Tacitus, een plicht tegenover Friesland. Deze overweging bracht den vertaler er toe aan den arbeid te gaan, hoewel hij zich bewust was en is, hoever
hij onder 't gestelde doel blijft en dat „de critici maklik wirk krije". Van harte
hopen wij dat 't werk van Dr. Kok bij zijn Friesche landgenooten er zal
ingaan en dat, al heeft hij zelf dit niet beoogd, menig niet-Friesch classicus
kennismaking met de Friesche taal zal zoeken door vergelijking van 't origineel met de vertaling.
Margareta Hudig-Frey, Gedichte. Strassburg. 1937. J. H. Ed. Heitz.
„Pan, Gib mir von deinem Lied Nur einen Ton". Deze wensch der dichteres
is verhoord. Een achttal gedichten in dezen bundel, vereenigd onder den titel
Griechenland, strekt ten bewijze, en tevens hoe de eeuwig jonge Oudheid
onvermoeid inspiratie schenkt.
Carmina Horatii Selecta in usum iuventutis studiosae ad modos aptata.
Modos partim collegit partim composuit Josephus Wagner. Budapestini Typis I Gottliebi MCMXXXIV. 3 Pengii.
Lectori, cantofi, recensenti novasque melodias Horatianas facturo salutem!
Met dezen ruimen heilwensch besluit de verzamelaar-componist zijn in
't Latijn geschreven inleiding, waaruit wij o.a. vernemen, dat reeds in de
middeleeuwen Oden van Horatius in de kloosters op muziek werden gezet.
Inderdaad zijn in dezen bundel te vinden een bewerking uit de I0e en een uit
de Ile eeuw en vele uit de i6e eeuw, o. a. van Orlandus Lassus. Verder mogen
genoemd worden een aantal van den bij een vorige generatie wel-bekenden
balladencomponist C. Loewe en van den uitgever zelf.
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De meeste zijn voor veelstemmig koor geschreven, enkele van klavierbegeleiding voorzien.
In verband met bovenstaande uitgave zij van zanglievend standpunt de
aandacht gevestigd op Prof. Dr. G. Merten, Canta Latine! Berlin u. Bonn,
Diimmler 1935 (Duitsche liederen in Latijnsche vertaling, ten deele humoristisch) en van Latijn-schrijvend standpunt op een in 't Latijn geschreven
Hongaarsche schoolcourant „Tuventus", die zelfs een rubriek ,,Lectoribus
minimis" bevat.
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Mededeeling
Dr. E. Slijper, die van het begin zulk een belangrijk aandeel aan de
redactioneele werkzaamheden heeft genomen, is dit jaar aan de beurt
om a/ te treden.
Wie zijn pitti ge, rake stukies en zijn grootere bijdragen, zich kenmerkend door een zeer persoonlijke stijl, heeft gelezen, zal begrijpen,
dat wij hem slechts noode in ons midden missen. Wij hopen echter,
dat hij in de volgende jaargangen zal bewijzen, dat men niet redacteur
behoeft te zijn, om van harte aan Hermeneus mede te werken.
Ein toezegging hebben wij reeds van hem ontvangen : Op verzoek
van de redactie en toegewijde puzzelaars buiten de redactie heeft hij
zich bereid verklaard de puzzelrubriek, die hij steeds met veel animo
verzorgd /weft, ook in het vervolg te behartigen. Wij zijn hem hiervoor
zeer erkentelijk.
Tot ons groot genoegen hebben we Prof . Dr. F. Muller Jzn. te
Leiden bereid gevonden in de redactie zitting te nemen.
REDACTIE.

Opgraving in Phrygi
Op het overzichtskaartje achterin Baedeker vindt men in het
hartj e van Klein-Azie — tusschen Eskischehr en A fiun-Karahissar —
de plaatsnaam Jasili kaja. En wie dan in Baedeker op de uitgebreidere kaart van Klein-Azie zoekt, die ziet op diezelfde plaats
drie stippen (d.w.z., een antiquiteit), en daarnaast de naam MidasGrab. Dit punt nu was een der belangrijkste centra in het antieke
rijk der Phrygiers.
De Phrygische koningsnaam Midas wordt meer dan eens genoemd
in de Helleensche geschiedenis ; nu niet speciaal de mythische stichter der dynastie, met zijn goud en zijn ezelsooren ; maar wij hooren
bijv. van een koning Midas, die als eerste van de barbaren een geschenk naar Delphi zond, — vOor Gyges, en lang vOor Croesus :
hij wijdde zijn koninklijke troon, een bezienswaardig werk (Her. I,
14). Dat Phrygische yolk echter, ver van de zee, in het binnenland
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ingesloten, met zijn oeroude religie, bleef voor de Hellenen als een
sprookjes-element. Naar men zeide, spraken zij de oudste taal ter
wereld, zelfs ouder dan die der Egyptenaren (Her. II, 2). En een
verhaal, dat verloopt als een noodlottig sprookje, begint met hoe
een vreemdeling van ver over de bergen aankomt bij een koningshof, waar een bruiloftsfeest gevierd wordt. Naar zijn naam gevraagd,
zegt hij dan „ik ben de zoon van Gordias, den zoon van Midas, en
heet Adrastos" (Her. I, 35).
Voor ons tegenwoordig zijn de antieke Phrygiers een nog veel
duisterder raadsel, omdat wij hun taal niet verstaan. Men heeft
inscripties genoeg gevonden, op de rotsen uitgebeiteld ; zij zijn leesbaar, want het schrift is in archaisch Grieksche letters, maar hun
zin blijft voor ons onbegrijpelijk. Toch worden wij dan een enkele
maal verrast met een Grieksch woord of een naam ; bijv. begint een
inscriptie met : Ma-repay Apectcyclv. Maar het machtelooze gevoel
van dan niet verder te kunnen lezen voelt na zulk een begin dubbel
bekiemmend.
Er staat dan in het rotsenland van Midden-Phrygie een „facade"
uitgebeiteld op een verticale rotswand, een schijngevel versierd in
mxander-figuren, met een schijndeur in het midden, — tegen de
15 m hoog (zie fig 2). Daarop komen twee inscripties voor, in de
Phrygische taal : een staat verticaal op de rechterkant, en een horizontaal links boven de gevel. In deze laatste, lange inscriptie kan
men de woorden lezen : AM= . . . TIVG(XTZL. Daarom is dit monument ons bekend als „het graf van koning Midas" ; of het werkelijk
de gevel van een in de rots verborgen graf is, blijft evenwel tot nu
toe een onopgeloste quaestie.
Het monument werd ontdekt in i800 door den Engelschman
Leake, die er een beschrijving en teekening van geeft in zijn Journal
of a Tour in Asia Minor. Leake maakte met andere Engelschen een
wetenschappelijke reis dwars door Klein-Azie ; goed gewapend, als
Tartaarsche koeriers verkleed, reisden zij met Turksche bedienden
en postiljons in een karavaan van vijf en dertig paarden. Bij SeidGazi, bezuiden Eskisjehir, begaven zij zich op een omweg om antieke monumenten te gaan bezichtigen, die hun daar waren gemeld.
Zoo kwamen zij , door bosschen trekkend, uit in een dal, waarin aan
alle kanten rotsen loodrecht omhoog rezen, die eruit zagen als mines
van torens en kasteelen. En temidden van deze stond het monument
van Midas, gebeeldhouwd op de verticale zij de van een naar het
Noorden gerichte uitlooper van een rotsplateau.
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Leake uitte de wensch, dat latere reizigers door Klein-Azie zich
de moeite van deze omweg van de groote weg of zouden getroosten,
om het „graf van Midas" vender te bestudeeren. Tegen het midden
van de vorige eeuw zien wij dan Texier er heen trekken, en teekeningen maken van „Midas" en andere rots-facades ; Perrot houdt
er later terloops halt, en betreurt het, dat de omstandigheden hem
dwarsboomden in zijn wensch, om er nog een dag aan vast te
knoopen ; Ramsay maakt er een platte grond van het plateau, en
teekeningen van „Midas" en reliefs op de rotsen, maar blijft er ook
slechts een dag of wat. En nog verscheidene anderen komen in den
loop der tijden, echter altijd min of meer en passant. Totdat nu,
bijna anderhalve eeuw na Leake, het Fransche Archaeologische Instituut te Istanbul voor het eerst een opgravingspermissie aanvroeg ;
terwijl mij de leiding van deze opgraving in handen werd gegeven.
Het program was het terrein rondom het Midas-monument te onderzoeken naar sporen van Phrygische beschaving.
In Leake's dagen lag „Midas" in een onherbergzaam gebied.
Tegenwoordig staat er een dorp gebouwd in het dal aan zijn voet
(zie fig. 1), — het hierboven reeds genoemde Yazili Kaya, wat
echter eveneens zijn bezwaren meebrengt : al Ramsay had er last
van. „Yazili Kaya", tusschen twee haakjes, beteekent „beschreven
rots", wat dan bier gelijk staat met „relief", en het dorp is dus naar
het Midas-monument genoemd ; vandaar is het ook te begrijpen.,
dat deze naam in Anatolie veelvuldig voorkomt : reliefs op rotsen
zijn geen zeldzaamheid, en altijd een practische plaatsaanduiding.
Ons dorp is een nederzetting van uit de Kaukasus uitgeweken
Tsjerkessen, die zich bier een vijftig j aar geleden kwamen vestigen ;
die er nu, met hun grillige wispelturigheid, — evenals een Aprildag, — stellig voor verveling behoeden, maar een sterk onberekenbaar element vertegenwoordigen. Recht van lijf en leden, een paardenvolk zooals ik er nog nooit meemaakte, klimmers als klipgeiten,
die hun messen ook niet altijd in de schede laten ,met blauwe oogen
en blond haar : doen zij niet terugdenken aan de Gothen, die in
Byzantijnschen tijd deze streken tijdelijk in bezit hadden? In het
dorp, waar wij in een boerderij onder dak komen, is geen koffiehuis,
zelfs geen minuscuul kruidenierszaakje, — ook geen politiepost of
gendarmerie. Iedere familie is zichzelf genoeg, en sluit zich 's avonds
op in zijn blokhuizen, met het vee binnen de omheiningen, beveiligd
tegen aanvallen van wolven. Onze naaste buren, in volgende val-
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leien, zijn een echt Turksch dorp, en een bewoond door Bulgaarsche
emigranten ; beide typisch verschillend, maar ook beide in hun gevoel voor saamhoorigheid en gezelligheid en gastvrijheid mijlen ver
afstaand van onze onafhankelijke Tsjerkessen, die hun oorspronkelijk nomadenbestaan niet zoo maar in een paar generaties blijken
te kunnen ontgroeien.
Onze opgraving geeft bevredigende resultaten, al zullen deze den
niet-archaeoloog wellicht nauwelijks kunnen boeien ; wij moeten
hier in het binnenland onze verwachting niet laten uitgaan naar de
schatten van Lydie of de macht der Oost-Grieksche kolonies. Eerst
hebben wij het terrein voor „Midas" opgegraven, en zijn nu op de
Acropolis gestegen. Deze Acropolis is zeer uitgestrekt van oppervlak ; zij was geheel bebouwd met een stad, en omgeven door geweldige muren en borstweringen. Het Phrygische aardewerk, dat
wij er binnen de huizenmuren bij massa's vinden — meestal effen
grijs-zwart — valt te dateeren door erbij gevonden fragmenten van
Corinthisch en Attisch import van de VIde tot de IVde eeuw v.
Chr., (al geeft dit natuurlijk nog geen terminus ante of post quem).
Wij zien zoo bovendien een glimp van de handelsconnecties in die
dagen. Deze stad werd op een gegeven moment verwoest, en is
daarna tot op onze dagen ongestoord zoo blijven liggen ; de Byzantijnsche tijd, de Middeleeuwen en later, — het trekt alles zonder om
te zien langs de Midas-stad heen. En zoo maakt dit kapotte vaatwerk nu den indruk alsof het pas gisteren werd stukgeslagen, zoo
scherpkantig zijn de breuken . Door verscheiden oorzaken kan een
stad verwoest worden, aardbevingen of een brand, bijv. ; maar van
de Midas-stad staat wel vast, dat zij veroverd werd, en zoo vernield
het groote aantal bronzen en ijzeren pijlpunten, dat wij overal vonden, laat geen twijfel toe. .
Naast al dit aardewerk uit archaische en classieke tijd komen
hier en daar ook nog enkele praehistorische scherven uit de aarde
te voorschijn. Dit wijst op een nederzetting voor de Phrygiers, in de
Hettitische periode ; en deze kunnen wij ook verwachten, want op
de Oostkant der Acropolis stijgt een heele rij nu zeer verweerde
Hettitische reliefs op de rotsen langs een toegangsweg uit de vlakte
naar omhoog. Trouwens overal in het Phrygische rijk zien wij de
bewijzen, dat het rijk der Hettiten eraan vooraf ging.
Wanneer ik 's ochtends ons huffs verlaat, om aan het werk te gaan,
vallen mij rondom de berijpte velden op, — nu al, eind September.
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De hoogvlakte van midden-Anatolie heeft een guur klimaat. Hoe
moet het hier wel 's winters zijn, als zij maandenlang ingesneeuwd
liggen ; als de wolven tot vlakbij het dorp afdalen om te gaan huizen
in de Byzantijnsche graven tegen de voet van de Acropolis. En dan
denk ik aan Xenophon, en zijn relaas van hun tocht door de diepe
sneeuw in deze bar-koude landen. En in tegenstelling hiermee : had
Herodotus niet het recht tot zijn glorieuze verklaring, dat Hellas
het gunstigste klimaat ter wereld bezit !
Terwijl het meerendeel der arbeiders bezig is met een rechthoekig
yak in de huizenwijken op de Acropolis, heb ik een kleine afdeeling
naar beneden gestuurd, naar de Westhelling. Er daalt daar een in
de rots uitgehouwen, oorspronkelijk geheel overdekte trap van de
Acropolis af naar omlaag, om ondergronds uit te komen in een
enorm reservoir, waarvan wij nog niet weten waarvoor het diende.
Op het punt, waar de trap den grond in verdwijnt, is het terrein
versterkt met een geweldige verdedigingsmuur, en die zijn mijn
werklui bezig hier bloot te leggen (zie fig. 4). Af en toe verlaat ik
de afdeeling midden op de Acropolis, en tuur van de steile Westhelling naar beneden, om te zien, hoe het werk daar vordert (fig. 3).
Als Mehmet, de werkbaas, die daar toezicht houdt, mij noodig heeft,
zwaait hij met zijn pet, en klauter ik omlaag.
Ik zit hier boven tot vermaak en verbazing van wie langs komt,
zooals mij bij v. later wordt verteld van de dialoog tusschen een
dorpeling en een langstrekkend herder. De herder : „wat doet die
daar boven op die rots?" De ander : „die kijkt naar die arbeiders".
„Valt ze daar niet af?" „Nee, zooals je ziet, niet". „Is ze dan niet
bang?" „Blijkbaar niet". En ik van mijn kant heb op de Acropolis
het uitzicht op al wat in ons dal gebeurt. Tot in details zie ik zoo
van 's ochtends vroeg het va-et-vient van de vrouwen naar de bron.
Er gaan er juist een paar het pad af, in de typische Tsjerkessendracht van strak lijfje en wijde rok met breede strook, de een knalgroen en de ander oranje, met het juk met de beide emmers over
de eene schouder. Weer zoo geheel anders, als de costuums uit de
beide buurdorpen. In het Turksche dorp hebben de vrouwen broeken
aan, en is de heele kleeding samengesteld uit een collectie bonte
lappen. In het Bulgaarsche dorp dragen zij natuurlijk ook lange,
wijde broeken, maar het costuum is zwart, met omhullende, breede
hoofddoek zij zien eruit als zwarte vleermuizen. 1k houd het met
de Tsjerkessischen.
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Dan bespeur ik eens in de scherpe lucht van een helderen herfstmorgen verweg in een zij dal twee ruiters, en weet direct : dat zijn
vreemd.en. Had ik mij vroeger niet vaak afgevraagd, hoe een wachter op den toren van een Middeleeuwsche burcht toch direct weten
kon, of de stippen in de verte bekenden of onbekenden, vriend of
vijand waren? Je krijgt voor zulke dingen een instinct, — andere
oogen in de eenzaamheid. Nu, een van die ruiters bleek het dorpshoofd te zijn van een gehucht, dat als een nest verder Westelijk
in de bergen verscholen ligt ; hij kwam zeggen, dat het bericht hem
had bereikt, dat er verweg in Seid-Gazi een brief voor mij aangekomen was. Die zal mij dan wel eens later bereiken, van hand tot
hand overgegeven, via deze-kant-uitreizende boeren.
Ja, wij liggen aan 't eind van de wereld, op zoo km afstand van
de naaste spoorlijn, — bijna onbereikbaar over de in de gunstigste
maanden zelfs nauwelijks begaanbare wegen. Maar deert dat ons?
Wij hebben het koninklijk uitzicht vanaf de Midas-Acropolis, dat
de dalen beheerscht. Van hier gezien is de wereld klein.

Y azili Kay a .

C. H. EMILIE HASPELS.

De rerum natura
Omnia enim stolidi magis admirantur amantque,
inversis quae sub verbis latitantia cernunt,
veraque constituunt quae belle tangere possunt
auris et lepido quae sunt fucata sonore.
Dwazen immers bewonderen alles des te meer wanneer zij
het verborgen waarnemen onder gekunstelde woorden en zij
dekreteren voor waar, wat het oor aangenaam aandoet en als
het maar opgesmukt is door scherts en welluidendheid.
Zoo spreekt Lucretius in het eerste boek van bovengenoemd werk,
regel 641 sqq. ; dus geen gewrongen en duistere, noch schoon schijnende taal, maar zoeken naar waarheid.
Natuurphilosophie geeft hij, zelf bedacht, aan anderen ontleend ;
een leergedicht in de ware zin des woords. Een geleerde is aan het
woord, wars van oorlog en strijd:
Nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo
possumus aequo animo,
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Want in gemoedsrust kan ik dit werk niet voltooien als het
vaderland hachelijke tijden doormaakt
Een voorlooper van Pasteur :
Nil igitur fieri de nilo posse fatendumst,
semine quando opus est rebus quo quaeque creatae
Men moet dus toegeven, dat niets uit niets kan ontstaan
nademaal alle dingen een kiem behoeven, waaruit zij ontstaan.
Maar natuurlijk ontbreekt het experiment, waarmee Pasteur de
onjuistheid van een generatio spontanea heeft aangetoond. Tot ons
spreekt een man, die een vermoeden heeft van de onvernietigbaarheid der stof :
Hue accedit uti quicque in sua corpora rursum
dissoluat natura, neque ad nilum interemat res.
her komt bij, dat de natuur alles weer ontleedt in de oorspronkelijke oerstoffen en dat geen ding tot niets wederkeert.
of iets verder :
Omnia enim debet, mortali corpore quae sunt,
infinita aetas consumpse anteacta diesque.
Quod si in eo spatio atque anteacta aetate fuere
e quibus haec rerum consistit summa refecta,
inmortali sunt natura praedita certe ;
hand igitur possunt ad nilum quaeque reverti.
De oneindige tijd en de voorbijgegane reeks der dagen moet
immers alles vernietigd hebben wat vergankelijk is en indien dus
in al deze niet to tellen eeuwen er stoffen waren, waaruit dit
alles in eeuwige verjonging bleef bestaan, dan zijn deze zeker
met eeuwig bestaan begiftigd. En dus kunnen zij niet tot niets
wederkeeren.
of nog wat verder :
Haud igitur redit ad nilum res ulla, sed omnes
discidio redeunt in corpora materiai.
Geen stof is dus vernietigbaar, maar alle gaan bij hun uiieenvallen over in de elementen der oerstof.
Natuurlijk raakt hij niet overal den spijker op den kop ; zeer juist
verklaart hij de reuk : de neus ruikt iets, maar het voorwerp nadert
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den neus niet-; toch moet, wat wij ruiken, van stoffelijke natuur zijn.
Zoo zien wij het ook. Warmte en koude houdt hij ook voor stoffelijke dingen ; wij weten tegenwoordig beter, maar honderd jaar geleden gold de theorie der warmtestof ! Dat kleedingstukken in vochtige omgeving nat worden en weer droog in de zon, wordt in hoof dzaak juist verklaard : water gaat over in zeer kleine deeltjes, die het
bloote oog niet kan zien en deze doen het hem.
Tum porro varios rerum sentimus odores,
nec tamen ad naris venientis cernimus umquam,
nec calidos aestus tuimur, nec frigora quimus
usurpare oculis nec voces cernere suemus;
quae tamen omnia corporea constare necessest
natura, quoniam sensus inpellere possunt :
tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest res.
Denique fluctifrago suspensae in litore vestes
uvescunt, eaedem dispansae in sole serescunt.
At neque quo pacto persederit umor aquai
visumst, nec rursum quo pacto fugerit aestu.
In parvas igitur partis dispergitur umor
quas oculi nulla possunt ratione videre.
,

Voorts ruiken wij de verschillende geuren der dingen en toch
zien wij , dat zij ons reukorgaan daartoe niet (dicht) behoeven
to naderen. Noch de warmte, noch de koude kunnen wij zien,
evenmin geluiden. En toch moet dit alles van stoffelijke aard
zijn, daar zij ons reukorgaan kunnen treffen : geen zaak kan
immers aanraken en aangeraakt worden, tenzij ze stoffelijk is.
En verder worden kleeren, die opgehangen zijn bij het golfbrekende strand, vochtig en zij drogen weer, in de zon uitgespannen. Maar men kan niet zien, hoe de vochtigheid er in
doorgedrongen is, noch hoe zij er door de hitte weer uitgaat.
De vochtigheid verdeelt zich dus in kleine deeltjes, welke het
oog op geen wijze kan zien.
En hoe modern doen de volgende vijf regels aan, waarin het begrip tijd beschouwd wordt:
Tempus item per se non est, sed rebus ab ipsis
consequitur sensus, transactum quid sit in aevo,
turn quae res instet, quid porro deinde sequatur.
Nec per se quemquam tempus sentire fatendumst
semotum ab rerum motu placidaque quiete.
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Verder bestaat het begrip tijd niet op zichzelf, maar uit de
taken zelf volgt het : wat er vroeger gebeurd is, wat nu zich
aan ons voordoet en wat later volgt. Nooit heeft iemand uitgesproken, dat hij de tijd als ding op zichzelf heeft aangevoeld,
geabstraheerd van de voortgang en de vredige rust der dingen.
Zeker zou het volgende op zijn plaats zijn in een nieuwerwetsch
Scheikundeboek : deels zijn de stoffen elementen, deels verbindingen
daarvan ; de elementen kunnen niet verder gesplitst worden (althans niet met onze tegenwoordige hulpmiddelen) want zij zijn onveranderlijk. Is dit niet een behoorlijke vertaling van:
Corpora sunt porro partim primordia rerum,
partim concilio quae constant principiorum.
Sed quae sunt rerum primordia, nulla potest vis
stinguere ; nam solido vincunt ea corpore demum.
Voorts bestaan de lichamen deels uit de oorspronkelijke elementen, deels uit een vereeniging van grondstoffen. Maar hen,
die de oorspronkelijke elementen zijn, kan geen kracht vernietigen, want deze lichamen zijn blijvend door de onvernietigbaarheid der stof.
Een poging wordt aangewend om het begrip atoom als noodzakelijke denkvorm to accepteeren:
Praeterea nisi erit minimum, parvissima quaeque
corpora constabunt ex partibus infinitis,
quippe ubi dimidiae partis pars semper habebit
dimidiam partem, nec res praefiniet ulla.
Wanneer er overigens geen kleinste deeltjes waren, dan zou
het kleinste lichaam nog uit oneindig veel deelen bestaan, daar
immers de helft steeds weer een helft zou hebben en geen verdeeling ooit tot een einde zou komen.

Een zeer fraai en juist beeld van de verbindingen uit de elementen, vergeleken met de opbouw der woorden uit letters, vinden we
in het volgende :
namque eadem caelum mare terras flumina solem 1
constiu,eadmfrgbstnia,
verum aliis alioque modo commixta moventur.
1

Bewezen door de spectraalanalyse, Kirchhoff en Bunsen, 1859.
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Quin etiam passim nostris in versibus ipsis
multa elementa vides muftis communia verbis,
cum tamen inter se versus ac verba necessest
confiteare et re et sonitu distare sonanti.
Tantum elementa queunt permutato ordine solo.
At rerum quae sunt primordia, plura adhibere
possunt unde queant variae res quaeque creari.
Want dezelfde stoffen vormen hemel, zee, aarde, rivieren en de
zon en eveneens de vruchten, de planten en de levende wezens,
maar deze groeien door zekere elementen, andere weer door
andere en op verschillende wijzen gemengd.
Ook in onze verzen zelf komen herhaaldelijk veel letters voor,
die aan veel woorden gemeenschappelijk zijn, terwijl men toch
moet toegeven, dat de verzen en de woorden, zoowel wat inhoud betreft als klank, verschillen. Dat kunnen de letters
alleen al door hun verschillende groepeering. Maar de elementen
der stoffen vermogen in grooter aantal op to treden, waardoor
alle verschillende dingen kunnen gevormd worden.
Misschien dringt dit beeld zich gemakkelijker aan een Romein
dan aan ons op, omdat „elementa" ook „letters" beteekent.
En aan het eind van het eerste boek lezen we :
Et simili ratione animalia suppa vagari
contendunt, neque posse e terris in loca caeli
reccidere inferiora magis quam corpora nostra
sponte sua possint in caeli templa volare ;
illi cum videant solem, nos sidera noctis
cernere, et alternis nobiscum tempora caeli
dividere, et noctes parilis agitare diebus.
dus:
Men beweert, dat levende wezens evenzoo onder tegen de
wereld aanwandelen en dat deze evenmin van de aarde in de
onder hen gelegen deelen van de hemel kunnen vallen als onze
lichamen vanzelf naar het hemelgewelf vliegen ; en ook beweert
men, dat wij de nachtelijke sterren zien, wanneer zij de zon
aanschouwen en zij met ons beurtelings dag en nacht broederlijk deelen, met dien verstande, dat onze nachten gelijk zijn
aan hun dagen en omgekeerd.
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Helaas volgt op deze regels terstond:
Sed vanus stolidis haec error falsa probavit
of wel :
Maar het is een ijdele waan, die deze verkeerde inzichten den
dwazen in het hoofd heeft gepraat !

Amsterdam.

A. KETTNER.

Antieke marionetten
II.
De poppen moeten technisch zeer hoog ontwikkeld zijn geweest, zoals
blijkt uit het volgende citaat uit Apuleius (de mundo c. 27 ed. Thomas) :
„. . . . illi, qui in ligneolis hominum figuris gestus movent, quando filum membri, quod agitare volent, traxerint, torquebitur cervix, nutabit caput, oculi
vibrabunt, manus ad ministerium praesto erunt, nec invenuste totus videbitur vivere." 1
De hoge technische ontwikkeling blijkt eveneens uit het feit, dat de medicus Galenus (de usu partium III, 16. Opera ed. Kuhn III p. 262) de marionet
ter vergelijking aanhaalt om de werking van de spieren van het menselijk
lichaam te verduidelijken.
De marionetten zullen als regel van hout geweest zijn. Dit mag men opmaken uit de omschrijving, die Apuleius koos in de hierboven geciteerde
passage : „ligneolae hominum figurae". Ook Horatius schreef, zoals we zagen
„mobile lignum" , terwijl tenslotte Galenus (t. a. p.) de marionettenspelers
aanduidt als „Ocrot, &ci -cum mptvOcov TOC
11) X c v a 1.6v et8oSXm xcvoi5acv."
Uit de analogieen, waartoe ik in het bovenstaande mijn toevlucht moest
nemen, blijkt reeds, dat archaeologische gegevens voor dit gebied ontbreken.
De oorzaak moet gezocht worden in de aard van het materiaal, waarvan de
marionetten gemaakt waren. Maindron (p. 1-9) geeft enkele afbeeldingen,
met het onderschrift marionet 2 . Maar uit de tekst van zijn boek blijkt, dat
hij ze niet als zodanig beschouwt, doch als kinderpoppen. Terecht m. : wat
men zo hier en daar afgebeeld ziet met het praedicaat Griekse of Romeinse
marionet, blijkt gewoonlijk slechts een pop met losse armen en/of benen te
zijn, een ledepop dus. Het materiaal, waarvan ze gemaakt zijn (terra-cotta),
wijst er m. i. ook op, dat het geen marionetten zijn, evenals het feit, dat die
poppen vaak afkomstig zijn uit kindergraven. Onder deze poppen is een
Zuid-Italische terra-cotta (Maindron p. 8), die zich onderscheidt van de
anderen door hetgeen zij voorstelt : een kaalhoofdige figuur met een bochel
en een kippenborst, een soort Harlekijn, dus, geinspireerd op den bultenaar
uit de Atellanen Dossennus. Hoewel ook deze pop vermoedelijk tot het
kinderspeelgoed behoort, moeten we toch rekening houden met de mogelijkheid, dat we hier te doen hebben met een zeer primitieve marionet, zoiets
als de „marionnette a la planchette" 3 .
3 Deze plaats is een weergave van een passage uit het op naam van Aristoteles staande geschrift nepi. xocrp.oll(c. 6. Opera ed. Bekker p. 398 B, 16).
2 Vgl. ook M.
v. Boehm afb. 30, 32, 33; Magnin p. 22-24 en p. 27-28.
3 Hieronder verstaat men een marionet, die men op een plankje kan laten
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Onzekerheid blijft ook bestaan ten aanzien van de wijze van bediening
van de marionetten. Plato (Rep. 514 B) geeft ons daarover een aanwijzing,
wanneer hij spreekt van een muurtje (Teczi.ov) „&arcep Toi,q CsocuticcroTcoLac TrpO
-76v dcv0p6ncov rcp6xet.Toci. Ta TrapcxypawocToc, vrrep jov

Tdc

OocUticct-cc 8eLxv6ccatv.

Daarna is er sprake van, hoe met behulp van een vuur verschillende figuren,
die boven het muurtje uitsteken, worden geprojecteerd voor mensen, die met
de rug naar het muurtje toezitten. Daarom heeft men wel gedacht, dat Plato
hier speciaal een schimmenspel op het oog had '. Ik laat in , het midden, of
men in de Oudheid het schimmenspel kende. Het gegeven citaat bewijst
slechts, dat bij een vertoning van Occ0..ccroc de toeschouwers zich bevonden
voor een soort schut, dat den OCCUtICCTO'TCOLOc aan het oog onttrok. De poppen
werden dus van onder af bediend. Men is geneigd dan in de eerste plaats aan
handpoppen te denken, maar ook marionetten in engere zin kunnen van
onder af bediend worden. In moderne tijd is dit door Henri Signoret toegepast in Frankrijk, waar men het systeem eveneens kent uit de zogenaamde
„creches provencales", door marionetten uitgevoerde Kerstspelen 2 . Ook in
China komt deze methode voor 3 .
Tot slot nog iets over het repertoire. Onze kennis berust hier geheel en al op
analogieen en gissingen. En al moge het vreemd klinken, Socrates heeft daar
voor een deel schuld aan. Hij was het immers, die op het feestmaal bij Kallias,
toen hij overwoog, waarmee de Syracusaanse artist hen het best kon vermaken, tenslotte zijn keus liet vallen op een ballet. Onze kennis van het
repertoire van de Griekse poppenkast zou op heel wat minder losse schroeven
staan, als Socrates niet zo verzot was geweest op een balletvoorstelling!
Men moet voor het repertoire onderscheid maken tussen het poppenspel
in zijn oorspronkelijke toestand van spel van de straat om het maar kort te
zeggen, en het poppenspel, dat zich reeds de toegang tot de schouwburg heeft
veroverd, het literaire ; het marionettentheater dus, zoals wij dat uit onze
tijd kennen. Het literaire marionettentheater richt zich in hoofdzaak naar
het grote toneel en bepaalt zich tot het pasklaar maken voor marionetten
van bestaande stukken, bij voorkeur successtukken natuurlijk. Dat dit in
de Oudheid niet anders was, ligt voor de hand. Een aanwijzing in die richting
mogen we m. 1. zien in het repertoire van de automatentheaters, die ons goed
bekend zijn uit het werk van Hero van Alexandria. Hij geeft ons niet alleen
technische bizonderheden 4 , maar beschrijft ook een door een automatentheater vertoond stuk (de automatic XXII,3). Dit blijkt niet minder dan een
bewegen met behulp van een touwtje, waarvan het ene uiteinde aan een
loodrecht op het plankje staand stokje bevestigd is, het andere aan een been
van den speler, die de bewegingen door muziek (fluit of doedelzak) pleegt te
begeleiden. De grillige, onbeholpen bewegingen van deze marionetten laten
zich enigermate vergelijken met de capriolen, die Trimalchio (Petr. c. 35
Friedl.) de „larva argentea" laat maken onder het reciteren van de zwaarmoedige verzen „Eheu nos miseros e.q.s. Een afb. van een dergelijke „catenatio mobilis" in de Arch. Anz. 1889 (p. Io6).
1 Ch. Picard 1.c. p. 93.
2 Signoret : Maindron p. 361/2 ; v. Boehn afb. 59. Creches provencales :
Maindron p. 263-266.
3 Maindron p. 87/8 ; Carl. Hagemann, Spiele der Volker p. 45o.
4 De werking van een automatentheater vindt men uitstekend verklaard
(met werktekeningen e.d.) in : Wilhelm Schmidt, Heron von Alexandreia
N. J. B. III (1899)p. 232 sqq.
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tragedie in vijf episoden te zijn, de geschiedenis van Nauplios weergevend,
zoals die zeer goed ook door een marionettentheater zou kunnen zijn opgevoerd.
Straatvertoningen zullen allicht een geheel ander karakter gedragen hebben. In de eerste plaats moet daar de improvisatie op de voorgrond gestaan
hebben. Plaats en tijd, en niet te vergeten de reacties van het publiek bepaalden daar de uit te spreken tekst, waarvan parodie en kritiek op bepaalde
personen en toestanden het hoofdbestanddeel zullen hebben gevormd. De
poppenkast is ten alien tijde gebruikt als een goede gelegenheid om op ongezouten, en tevens niet al te gevaarlijke wijze over alles en nog wat de
waarheid te zeggen. Tijdens de Franse revolutie voerde het marionettentheater in Parijs bijv. stukken op, waarin de gebeurtenissen van de dag behandeld werden en zelfs de guillotine meespeelde 1 . Ben anti eke Griekse
poppenkastvertoning laat zich misschien het best vergelijken met de wijze,
waarop Aristophanes in zijn comedies van leer trekt. Evenmin als hij zal de
Griekse Jan Klaassen zich van gekuiste taal bediend hebben. Dat er bij tijd
en wijle ook flinke klappen zullen uitgedeeld zijn, leert ons de vergelijking
met de huidige poppenkast (Punch, Kasperle).
Men heeft wel uit het feit, dat de Kerkvaders, die een onafgebroken en
verbitterde strijd voerden tegen de mimus, het marionetten theater spaarden,
willen concluderen, dat het repertoire daarvan veel decenter is geweest 2
Ten onrechte m. i. Alleen al het feit, dat het poppen waren, was voldoende
om hier andere maatstaven aan te leggen als bij het toneel. Bovendien moet
men er rekening mede houden, dat de marionettentheaters als regel reizende
theaters zullen geweest zijn, die hun vertoningen op straat gaven, waarbij,
zoals gezegd, improvisatie een belangrijke rol speelde. Dergelijke instellingen
lenen zich niet zo voor polemiek al4:de staande theaters met hun vaste stukken.
Tenslotte zou men kunnen opmerken, dat een algemeen gehouden bestrijding van openbare vertoningen, als in Tertulli anus' geschrift „De Spectaculis" gegeven wordt, de marionettentheaters niet uitsluit, al worden ze er
niet uitdrukkelijk in genoemd.
Naast „actualiteiten" werden, naar ik vermoed, ook wel mythen, sagen
en legenden in populaire vorm opgevoerd. We ontmoeten dit althans in later
tijden : de Duitse en Engelse poppentheaters hadden nog in de negentiende
eeuw o. a. verschillende Bijbelse geschiedenissen op hun repertoire 3 , het
Turkse Karageuz-theater ontleent zijn stof soms aan natuur-mythen 4
Vergelijking met de tegenwoordige poppenspelen doet de vraag rijzen, of
ook de Oudheid echte poppenkasttypen als Jan Klaassen en Katrijn, Punch,
Guignol enz. kende. Deze vraag is niet los te maken van die naar het repertoire en is dus evenmin met zekerheid te beantwoorden. We kunnen hoogstens vermoeden, dat er bepaalde kluchtige figuren waren, in de geest van
Maccus en Dossennus bijv. Men heeft zelfs wel getracht te bewijzen, dat de
Italiaanse Pulcinella een directe voortzetting was van den Latijnsen Maccus,
maar de bewijzen zijn niet overtuigend 5 Ze worden gevormd door enkele
overeenkomsten in uiterlijk en karakter, die een gevolg zijn van de algemene
karaktertrekken van de poppenkasttypen. Het zijn immers volkstypen : ruwe
.

.

.

1 Maindron p. 162 ; cf. Magnin p. 155. Voor Karageuz : G. Jacob, Gesch.
des Schattentheaters . 122 ; Reich, Der Mimus p. 641.
2 Cf. M. v. Boehn p. 88.
3 Vgl. v. Boehn p. 123,p. 128 sq.
4 G. Jacob l.c. p. 137.

5

Maindron p. io6 sqq.
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taal, woordspelingen, ironie, persiflage, en zo nu en dan een fikse vecht-partij
zijn overal geijkte middelen om. succes te bereiken ; het bezit van lichaamsgebreken, als bijv. bochels (een van de voornaamste kenmerken, waarmee
men de verwantschap probeerde te bewijzen), is een typisch narrenkenmerk,
dat men waarlijk niet van een nabuurvolk behoeft te leren kennen. Deze
zelf de algemene overeenkomsten zijn het, die H. Reich in zijn boek „Der
Mimus" er toe hebben gebracht alle poppenspelen uit de antieke of te leiden.
„Alle Puppen werden Briider" is blijkbaar het ideaal geweest, dat Reich
voor ogen stond : de Turkse Karageuz, de Perzische Ketchel Pehlevan, de
Wajangfiguren, de Spaanse Capitano Matamoros, Pulcinella, Punch, Kasperle,
Kolner Hannesche, Jan Klaassen, enfin alle typen zijn voortgekomen uit
de antieke . . . . die we niet kennen! Reich omzeilt deze klip door het marionettentheater zonder meer te verklaren tot een verkleinde afspiegeling van
het eigenlijke theater. Op een bepaald tijdstip vertoonde men daar nog slechts
de mimus, dus heeft het marionettentheater zich daarnaar moeten richten 1 .
De conclusie moet dan tenslotte luiden dat alle moderne poppenspelen voortzettingen zijn van de antieke mimus. Aan het Turkse poppenspel heeft Reich
vooral aandacht geschonken, omdat hij Karageuz als de directe voortzetting
beschouwt van de Byzantijnse mimus, die op zijn beurt de klassieke Griekse
mimus heeft voortgezet. Het Karageuz-repertoire moet dan dienen om een,
zij het ook armzalige, indruk te geven van de oudere Griekse stukken 2
De term drijfzand moge te sterk zijn, op rotsen is deze theorie zeker niet
gebouwd. Ter illustratie geef ik hier de hoofdzaken van de argumentatie
van Reich. 3 Uitgangspunt is, dat de Turken over het algemeen geen scheppende rot op dramatisch gebied spelen en Karageuz dus niet origineel Turks
kan zijn. Dat is een feit, maar de naam. Karageuz, die zwartoog (een gewone
aanduiding voor Zigeuner) betekent, wijst er op, dat het een Zigeunerspel is,
evenals het felt, dat Karageuz nog vaak optreedt met de Zigeunergroet
„Zombornos Keres" 4 De taal is zowel bij Karageuz als in de mimus yolkstaal, merkt Reich verder op. Ik behoef er nauwelijks op te wijzen, dat dat
wel vanzelf spreekt. Gemeenschappelijk type is o. a. de heraut (xi7p1A/dellal).
Maar Reich vertelt ons zelf in een noot, dat de dellal een typische Oosterse
figuur is, die bijv. zeer dikwijls in „Duizend-en-een nacht" optreedt. Voorts
de edele rover ; maar waar kent men dien niet? Tenslotte nog een, door Reich
hoog aangeslagen, argument : een figuur in het Turkse Karageuz-spel heeft
de „altgriechische Tracht" behouden. Deze figuur, een soort gladiator die met
een leeuw strijdt, werd het eerst door von Luschan in het geding gebracht 5
en door hem zelfs met Heracles geidentificeerd. Doch de figuur heeft geen
kenmerk van Heracles (knots, leeuwenhuid). De kleding is zelfs niet Grieks,
maar gelijkt treffend op die van den Romeinsen legioensoldaat, dien men
wel kent van de gekleurde plaat in de Caesar-uitgave van Prammer-Kappelmacher. Jacob (p. 153) heeft m. i. dan ook volkomen gelijk te veronderstellen, dat de figuur stamt uit een platenatlas van de klassieke Oudheid. Dit
is te meer waarschijnlijk, omdat het hier niet een figuur uit het spel zelf betreft (von Luschan dacht, ten onrechte, aan Kor-ogloe wegens de taalkun.

.

Der Mimus p. 674.
ib. p. 666 sqq.
3 ib. p. 623 sqq.
4 G. Jacob p. 109.
5 Int. Archie f. Ethnographie II p. 6/7 ; zie afb. II, 9. Bij Reich afgebeeld
(ongekleurd) op p. 628.
1

2
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dige overeenkomst met Heracles, hoewel hij zelf vermeldt, dat Kor-ogloe
„noch heute in vielen Gegenden des vorderen Orientes der eigentliche Nationalheld" is), maar een versiering, als decor gebruikt, zoals Jacob bewijst
(p. 152). Trouwens, ook in Griekenland, waar de Turkse overheersing het
Karageuz-spel heeft gebracht en men toch in de eerste plaats een voortleven
van de oude klederdracht zou kunnen verwachten, is daarvan geen sprake:
Kocpocycooc en Xcc-7-7) 'AtfIc'cTy4 (Karageuz en zijn onafscheidelijke metgezel
Hadsji Aiwad) zijn echte Turken, Griekse toevoegingen betreffen alleen bijfiguren en staan in geen verband met de Oudheid, bijv. de 'Appocvie-cig (Albanees) als „de man, die de klappen krijgt" (Cf. Jacob p. 13o/1).
Ik meen hiermee voldoende te hebben aangetoond, dat Reich zijn conclusies te lichtvaardig heeft getrokken een enkel punt van overeenkomst mag
ons nog niet tot onderlinge afhankelijkheid doen besluiten. In dit opzicht
is de bestudering van het poppenspel, hoe onbetekenend die op het eerste
gezicht ook moge schijnen, leerzaam. Het poppenspel, als uiting van de yolksaard, behoort tot het studieterrein van de ethnologie. Constateren, dat een
yolk een bepaald spel aan een ander yolk heeft ontleend, betekent het constateren van een culturele afhankelijkheid van dat yolk. Men wachte zich
deze stap te doen, alvorens zich goed rekenschap te hebben gegeven van de
consequenties. Zou Reich zich bewust geweest zijn van de draagwijdte van
zijn woorden, toen hij het Wajangspel zonder meer tot een afstammeling van
de Griekse mimus verklaarde?
In het begin van dit artikel heb ik gewezen op de eigenaardige opvattingen, die schrijvers als Magnin bleken te hebben ten aanzien van het begrip marionet. Hetgeen ik hierboven schreef over Reich, bewijst nog eens,
dat een betoog zonder begripsbepaling en nauwkeurige omlijning van zijn
inhoud slechts een schoonschijnend verhaaltje is. Men kan niet over iets
schrijven, zelfs niet over marionetten, wanneer men zich geen rekenschap
geeft van object en consequenties van zijn redenering. Hierin ligt m. i. de
rechtvaardiging van de uitweidingen, waartoe dit opstel over de Antieke
Marionetten mij heeft gebracht.
Amsterdam.

P. J. REIMER.

Ausonius 1
Wellicht is het vermoeden niet ongegrond, dat de meeste lezers van Hermeneus, niet-classici, van Ausonius niet veel meer weten, dan dat hij de, in
Duitschland meer dan bij ons gelezen, Mosella geschreven heeft. En dat is
zeer goed te begrijpen met de dichters, die we allen als gymnasiast gelezen
hebben, kan deze poeet uit de 4e eeuw zich niet meten. Toch is het wel interessant om eens met zoo'n laten dichter kennis te maken. En wie de dissertatie van Dr. Jouai gelezen heeft, zal daarnaar zeker verlangen. Ook de nietvakman. Want het loffelijke van dit werk is hierin gelegen, dat het zuiver
wetenschappelijk van karakter is, maar zich toch prettig laat lezen. M. a. w.
dat het een boek is ook voor die lezers van Hermeneus, die niet classici zijn
van professie.
En in welke sfeer verplaatst het werk van Dr. Jouai hen dan? Als ik het
1

L. A. A. Jouai, De magistraat Ausonius, diss. Nijmegen 1938.
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eens op zijn Nederlandsch mag zeggen, in een achttiende-eeuwsche omgeving.
We lezen van een braven dokterszoon, die uit een nette familie stamt, van
zijn oom gedegen onderricht krijgt dan in zijn geboorteplaats in de provincie, Burdigala (Bordeaux), een keurige leeraarspost dertig jaar lang bezet
die een aardig vers schrijft, eenige bundels publiceert, waaronder verscheidene gedichten, die men in een jongedameskrans zeker niet zal voorlezen,
maar tegen welke de vrouw van den oolijken dichter geen bezwaar maakt
(want ze hebben een gelukkig huwelijk) die echter, als het er al naar begint
uit te zien, dat een in alle eerbaarheid genoten pensioen de bekroning van
den rustigen levensarbeid des van leeraar tot hoogleeraar opgeklommenen
mans zal worden, plotseling het buitenkansje krijgt, dat hij aan het hof geroepen wordt als leeraar van den prilts. En dan stijgt hij steeds hooger op de
ladder des roems, wordt comes, quaestor sacri palatii, ja krijgt het Westen te
besturen als praefectus praetorio tezamen met een collega, die de lasten
draagt, terwijl Ausonius hoofdzakelijk de eer geniet. En eindelijk wordt hij
zelfs consul. En in al die ambten deelt hij rijkelijk baantjes uit aan familieleden en vrienden. zijn pensioentje krijgt hij toch nog. Want op zijn ouden
dag leeft hij weer in Burdigala, schrijft weer versjes en andere literaire producten en sterft in 393.
Ausonius is het type van den middelmatigen mensch, wien het in een
decadenten tijd meeliep en die zoo den schijn gedragen heeft ietnand van beteekenis te zijn. Een achttiende-eeuwsche jongen uit den goeden burgerstand,
die stierf als regent.
Uit het leven van dezen man heeft de schrijver zich vooral tot stof van
behandeling gekozen het tijdperk, waarin hij magistraatsambten bekleed
heeft. De lezer krijgt daardoor tevens een aardigen kijk op het ambtenarenwezen in de 4e eeuw. Maar het boek biedt veel meer dan de titel belooft : het
is een complete biografie, waarin de schrijver de hem ten dienste staande gegevens nauwkeurig verwerkt en tot een goed geheel saamgevoegd heeft. De
chronologie van Ausonius' leven wordt in verschillende details op ingenieuze
wijze opgehelderd. Het is hier niet de plaats om op bijzonderheden in te gaan :
hier wil ik alleen herhalen, dat de lezers van Hermeneus allen het boek kunnen waardeeren. Helaas zullen ze daarbij of en toe een Germanisme te verwerken krijgen. Huiveringwekkend zijn de in de stellingen compareerende
woorden „Rome-rein" en „Lourdesgenezingen". Laat ons toch in Nederland,
niet het minst in onze taal — dat is in de ziel van ons yolk — vrij blijven.
Amsterdam.

A. SIZOO.
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Het Romeinsche landhuis in Nederland
en zijn bewoners 1
Toen na den Batavenopstand van 69/7o n. C., waarin vrijwel alle Romeinsche vestingen langs den geheelen Rijn waren verwoest, deze Rijngrens opnieuw was versterkt, trad er een tijd in van volkomen rust en vrede, waarin
zich binnen die grens het Romeinsche leven ten voile begon te ontplooien.
1 Sam,envatting van de lezing met lichtbeelden, gehouden door Dr. J. H.
Holwerda, oud-directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en
directeur van het Rijksmuseum Kam te Nijmegen, voor de Societas Classica
te Nijmegen op 22 April 1939. Met verlof van Dr. Holwerda worden hieraan
toegevoegd eenige reconstructies van Romeinsche villae alsmede de binnenzijden van het unieke stuk der antieke kunstgeschiedenis, den sarkophaag
van Simpelveld. 1k neem deze gelegenheid te baat om een vergissing te herstellen, die, buiten mijn schuld, de uiteenzetting over de Romeinsche villae
in „Veertig Eeuwen Antieke Kunst" (Antwerpen, 1938) ontsiert. Wat op
blz. Iio met den titel: Afb. 109. Romeinsche villa te Vaasrade, wordt weergegeven is niet de villa van Vaasrade, waarvan de beschrijving op blz. III
volgt, maar de villa urbana op den Kloosterberg bij den Plasmolen (bij Nijmegen), in opbouwteekening. Beide opbouwteekeningen, ontleend. aan Oudheidkundige Mededeelingen van Leiden, 1934, blz. 9 en blz. 3o, illustreeren
dit artikel als afb. 1 en afb. 2. Over Romeinsche landhuizen in de Nederlanden, zie behalve dit en andere erin vermelde artikels ook de synthetische
en orienteerende studie van Dr. R. de Mayer, De Romeinsche Villa's in
Belgie, Antwerpen 1937.

208
In het Eiffelland en de Ardennen, ten Noorden van de Moezel, ontstond een
bloeiende beschaving van kolonisten, die het vruchtbare land in kultuur
brachten en daar woonden in hun hoeven en landhuizen, die soms ware paleizen waren, verbazingwekkend door hun afmetingen en hun weelderige
inrichting. Vooral in het land van Trier zijn verscheidene door opgravingen
bekend. Wel een der voornaamste en bekend door voortreffelijke mozaieken
is de villa van Nennig, eenige uren ten Zuiden van Trier. Dezelfde kolonistenkultuur drong ook meer naar het Noorden door en had al spoedig ook ZuidLimburg bereikt.
Waren er vroeger reeds eenige overblijfselen van zulke landhuizen bekend,
toch is het vooral op instigatie van wijlen Dr. W. Goossens, en steeds in
samenwerking met hem, dat spr. reeds meer dan 3o jaar geleden een onderzoek instelde naar het steeds groeiend aantal van zulke resten. Later hebben
ook anderen hier veel en vruchtbaar werk verricht. Die overblijfselen van
landhuizen liggen in grooten getale verspreid vooral in twee richtingen, gelegen op eenigen of stand van twee Romeinsche wegen, waarvan de eene in de
richting van Heerlen en verder naar Keulen, de andere in die van Aken moet
hebben geloopen. Zoo zijn er talrijke landhuizen ontgraven, o. a. in wijden
omtrek van het Ravensbosch bij Valkenburg, bij Klimmen, Ubachsberg en
rond Heerlen, en anderzijds bij Bocholz, Simpelveld en Lemiers, maar ook
nog op verschillende andere plaatsen (afb. 1) ; andere liggen nog steeds op
een onderzoek te wachten.
Allen, zoowel de meest eenvoudige als de groote en uitgestrekte villa's,
waarin de resten van mozaleken en wandbeschilderingen nog van een groote
weelde getuigen, vertoonen feitelijk hetzelfde type van plattegrond. Een
groot (binnen)hof, dat dikwijls (zooals thans nog bij Limburgsche boerenhuizen, waarop het Romeinsche voorbeeld zeker ingewerkt heeft) open is
geweest, maar ongetwijfeld ook in andere gevallen door een dak werd gedekt,
had aan de achterzijde een Lang uitgestrekte schuur met de stallingen voor
het boerenbedrijf en ter zijde de woonvertrekken. V6or dien hof strekte zich
een galerij uit, die bij de eenigszins grootere gebouwen door twee vierkante
torens werd geflankeerd. Bij deze laatsten is ook de diepe gemetselde kelder
te vinden (in de hoeve van Vlengendaal was nog duidelijk de techniek van
ruwe blokken te herkennen, die door mortel waren gebonden, waarin dan
de voegen waren nagebootst), terwijl bij de groote luxueuse landhuizen een
volledig Romeinsch badgebouw met zijn vertrekken voor koude, lauwe en
warme baden tegen de villa was aangebouwd ; een voortreffelijk bewaard
voorbeeld van dit laatste biedt de villa van Lemiers. In dergelijke „thermen"
werden ook van de ondergrondsche centrale verwarming, de gemetselde z.g.
hypokausta, belangrijke overblijfselen gevonden, vooral het stookvertrek of
praefurnium, de zuiltjes uit baksteen waarop de vloer rustte, de rookpijpen
en de schoorsteenen. Waren deze groote landhuizen uit kalksteen opgemetseld, van de eenvoudige hoeven, door een gewone boerenbevolking bewoond,
vindt men gewoonlijk nog slechts de kiezelfundeering terug, welke een laag
muurtje van mergelsteenen droeg, waarop dan een vakwerkbouw uit hout
en leem verrees. Zoo is het o. a. bij de Heihofhoeve geweest en zoo komt het
ook thans nog vaak in Limburg voor.
Die Romeinsche villabouw heeft zich ook hier en daar verder naar het
Noorden uitgebreid. We kennen zulke resten op eenige punten langs de Maas
en ook in de omgeving van Romeinsch Nijmegen hebben er zeker gelegen. Van
een villa van zeer groote afmetingen werden op den Jansberg tegenover den
Plasmolen de overblijfselen ontgraven (afb. 2).

Afb.

1.

Romeinsche hoeve to Vaasrade.

Afb. 2. Romeinsche villa op den Kloosterber.

Afb. 3. De sarkophaag van Simpelveld (le lange zijde).

rs

Afb. 4. De sarkophaag van Simpelveld (2e lange zijde).
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Uit den aard der zaak zijn het in hoofdzaak slechts de plattegronden, die
we bij opgravingen leeren kennen, maar verschillende afbeeldingen op mozaieken en muurschilderingen in de klassieke wereld, vooral te Rome en te
Pompeii gevonden, veroorloven ons een reconstructie van die verschillende
gebouwen te maken, zoodat een dergelijke opbouwteekening ons zelf in de
meeste details een juist beeld geeft van wat het landhuis eenmaal is geweest.
De meest interessante afbeelding van zulk een Romeinsch landhuis treffen
we aan op de reliefs van den unieken sarkophaag, welke in 193o bij Simpelveld (Z.-Limburg) werd gevonden en die zich thans in het rijksmuseum te
Leiden bevindt. Op deze reliefs zien we verder de gestorven vrouw liggend
op een rustbank en omgeven door haar huisraad : een stoel, tafeltjes, kasten,
kannen en flesschen, zoodat we ook omtrent de huisinrichting hier zeer belangrijke gegevens vinden (afb. 3 en 4).
Dit brengt ons tot de vraag, welke menschen deze landhuizen bewoond
hebben. In de rijke landhuizen hebben zeker oud-magistraten van naburige
coloniae, grootgrondbezitters en dergelijke aanzienlijken gewoond. Op bronzen plaatjes, die van eeregeschenken afkomstig zijn en die gevonden werden
in de groote villa van het Ravensbosch lezen we aldus den naam en de titels
van Titus Tertinius, die decurio en duovir (zoowat kamerlid en burgemeester)
en aedilicius (zoowat oud-commissaris van politie) in de colonia Trajana, d. 1.
in Xanten was geweest. Ook de pagus Gatualium, eveneens op de oudste reiskaart van Peutinger aangegeven, wordt op dit plaatje vermeld. Op de meer
eenvoudige hoeven heeft de gewone boerenbevolking gewoond.
Deze dubbele stand van bewoners spreekt zeer duidelijk uit de talrijke
reliefs van het Triersche land, vooral op de nog bewaarde gebeeldhouwde
grafzuil van Igel en de stukken van ongeveer veertig grafsteenen, die in
de 4e eeuw als fundament voor het laat-Romeinsch castellum van Neumagen
waren gebruikt. Hierop zien we tafereelen, zoowel uit het verfijnde echt Romeinsche weelderig leven der aanzienlijken (maaltijd op Romeinsche wijze
met aanligbedden voor de mannen en zetels voor de vrouwen, het toilet der
matrone, de landheer die de in natura betaalde pacht in ontvangst neemt,
het betalen van de pachtsom in klinkende munt, enz.) als uit het boerenleven
en het werk op het land (maaien, veeteelt, wijnvervoer per ossenwagen),
zooals dat door de bewoners van de meer eenvoudige hofsteden werd verricht .
Behalve uit de weelderige inrichting van de landhuizen zelf, spreekt de
hooge bloei van deze beschaving zeker wel het meest uit de prachtige voorwerpen, die bij zulke villae gevonden worden in de steenen sarkophagen,
waarin de asch der dooden was bijgezet. In den sarkophaag van Simpelveld,
b.v., maar vooral ook in Heerlen werden voorwerpen van de meest verfijnde
luxe gevonden, het voortreffelijk glaswerk, voorwerpen en sieraden in barnsteen (waarvan groote hoeveelheden in Aquileia in Noord-Italie zijn ontdekt),
kleinodien zooals het gouden fleschje (waarvoor alleen in het edelsmeedwerk
van antiek Zuid-Rusland parallellen worden gevonden) en de ring in den
sarkophaag van Simpelveld, waarin in a jour-bewerking de wijding : Junoni
meae, van den huisheer aan zijn vrouw was aangebracht. Uit de meest verwijderde streken van de klassieke wereld vinden we import van weeldeartikelen in de cultuur van Romeinsch Limburg. In de geplunderde en geheel
vernielde landhuizen zelf vindt men dergelijke kostbare stukken slechts hoog
zelden. Daar vindt men slechts en bijna uitsluitend de fragmenten van het
gewone Romeinsche aardewerk. Historisch hebben deze scherven zeker minstens evenveel waarde, omdat Romeinsch aardewerk zich met een groote
nauwkeurigheid laat dateeren.
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Zoo kunnen we dan ook met zekerheid zeggen, dat al deze hoeven, groot
en klein, kort voor het midden van de derde eeuw n. C. verlaten zijn. Vele
van die villaresten vertoonen nog duidelijk de sporen van brand en vernieling.
Deze zoo hoog staande Romeinsche provinciale beschaving, waarover in de
geschreven geschiedenis met geen woord wordt gerept, is na een bestaan van
ongeveer anderhalve eeuw ten offer gevallen aan de eerste invallen van de
Germanen, toen de Romeinsche grensversterking langs den Rijn zich begon
te begeven . F. J. DE WAELE.

TITELS EN BESCHRIJVING BIJ DE APBEELDINGEN.

Afb.

Romeinsche (middelgroote) hoeve te Vaasrade (Z. Limburg) in
opbouwteekening. Aan de voorzijde beyond zich een galerij tusschen hoektorens, die een weinig vooruitsprongen. In het midden van het complex
tusschen voorhal en langwerpige zaal aan de achterzijde (die wellicht als
koestal diende) en aan de korte zijde door twee rijen kamers geflankeerd,
lag het hoofdvertrek (9.5 In. bij 10.5 m), de woonkamer met den haard in
het midden. Tusschen linker hoektoren en „koestal" was waarschijnlijk de
paardenstal. Rechts en links van de centrale kamer, de „domus ipsa", bevonden zich keuken, badkamer, werkvertrekken, enz. De reconstructie van
vensters, daktegels, enz. steunt voor een deel op de voorstellingen op den
sarkophaag van Simpelveld.
Alb. 2. Romeinsche villa op den Kloosterberg bij de Plasmolen. Voorbeeld
van een villa urbana in de buurt van Ulpia Noviomagus (Nijmegen) : de voorgevel was 84 m lang en wordt ingenomen door een 3.5 m breede porticus,
geflankeerd door twee hoektorens. Binnen het gebouw moeten zich lichthoven hebben bevonden om het probleem van de verlichting op te lossen.
Alb. 3 en 4. De binnenzijde van den sarkophaag van Simpelveld. Tegen de
eene lange zijde ligt de vrouw op een rustbauik die met een matras bedekt is.
Over hare identiteit weten we niets anders, dan dat wel aan haar de ring
was gegeven met de wijding „aan mijn Juno", en dat ze vermoedelijk de
vrouw van den grondbezitter was. Aan het hoofdeinde, in de korte zijde,
staat een rieten stoel en een kleerenkist, een „arca", waarvan het sleutelgat
nog duidelijk te onderscheiden is. Tegen de tweede lange zijde zien we het
overig huisraad : een tafeltje met drie glazen flesschen, een bronzen drievoet
met leeuwenkoppen en -klauwen, een open kastje met drie schabben, waarop
twee schenkkannen en twee emmers (in brons) , drie bAers en een geribd
glazen fleschje, verder een „armarium" of sluitkast en een reeks nissen of
„ingebouwde" kasten. Op de lange zijde van het rustbed is de hoeve (op zij
gezien) uitgebeeld : een der hoekpaviljoens sluit tegen de korte zijde van het
gebouw aan.

Wetenschappelijke reis naar Griekenland
Leiding : Prof. Dr. F. J. DE WAELE, hoogleeraar te Nijmegen en
Dr. J. J. E. HoNmus, rector Vr. Chr. Lyceum te 's-Gravenhage.
MOST : 7-28 Augustus.
Inlichtingen en inschnjvingen bij Reisbureaux Lissone, alwaar
ook gratis verkrijgbaar is een brochuurtje „Wetenschappelijke reis
naar Griekenland", waarin naast de noodige zakelijke gegevens
o.a. wordt vermeld, dat Augustus een zeer geschikte maand is
voor een dergelijke reis. Prof. de Waele kan dit op grond van een
elfjarige ervaring getuigen.

