
Isala flumen
Gelriae colles et amoena rura
Permeas cursu modo tortuoso,
Rursus in rectum properante fluctu,

Isala flumen.

Sive iter iusti peragis tenoris,
Sive maeandris sinuosus erras,
Cuncta tu vincis patriae fluenta,

Nobilis amnis.

Seu tuas Phoebus fovet almus undas,
Sive iners dura glacie videris,
Proripis spreto remoramine omni

Aequor in altum.

Nempe te Flevo manet atque longo
Ambitu fessum gremio recondet,
At prius perstas celebrare nostra

Patria rura.

In vadis nudis bene feriari
Et tuos aestus superare remis
Saepe laetabar valida iuventa

Robore praestans.

Iam senis vires loca grata obire
Non sinunt fractae, sed enim vagatur
Per tuas ripas animus reversus,

Isala flumen!
P. H. D.
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Antieke munten
III. DE ANTIEKE MUNT ALS HISTORISCH DOCUMENT.1

Wanneer wij een reeks munten uit modernen tijd overzien, dan
kunnen wij waarnemen hoe zij het politieke leven van een staat
weerspiegelen. Neem bijvoorbeeld de Fransche munten vanaf de
Revolutie: wij zien in 1792 naast den koningskop met al zijn titels
de vrijheidsmuts met de nieuwe leus optreden, en weldra verschijnt
Marianne op de plaats van Lodewijk; het slechter worden en ver-
volgens het ontbreken van de munt wijzen op den nood van den
tijd; wij zien Napoleon als consul, als keizer, den terugkeer van het
ancien régime, en zoo de 19e eeuw door tot het noodgeld uit den
Wereldoorlog, de verguld bronzen franken, en de verbetering in de
laatste jaren voor dezen oorlog. Indien wij niet uit andere bronnen
de geschiedenis van dezen tijd kenden, dan zouden de munten ons
deze geschiedenis met haar jaartallen kunnen leeren. Op analoge
wijze geven de antieke munten een weerspiegeling van de geschie-
denis der Oudheid, ja zelfs doen zij dit nog getrouwer, omdat de
Oudheid niet naast de munt nog de penning kende als draagster van
een uitsluitend commemoratief karakter. Aan den anderen kant
staat evenwel, dat de moderne munt een heldere spiegel der gebeur-
tenissen is, vooral orndat zij een jaartal draagt, terwijl van de
antieke munten groote groepen ongedateerd zijn. Hier kunnen wij
een behoorlijke dateering slechts bereiken door o. a. hetgeen de
munten ons te zien geven te interpreteeren, en de aldus verkregen
aanwijzingen in verband te brengen met wat wij uit andere bronnen
aan historische gebeurtenissen kennen. De interpretatie van de
muntbeelden berust dus geheel op hetgeen wij van elders weten;
dan is het ook duidelijk, dat de munt op zichzelf niet in staat is ons
eenig nog onbekend feit mede te deelen; wel kan numismatische
evidentie in samenwerking met andere gegevens op enkele details
licht laten schijnen.

Is dus de munt als bron van kennis van geschiedkundige feiten
van geringe beteekenis, zij is voor de geschiedenis daarom nog niet
onbelangrijk. Haar voornaamste beteekenis schuilt in haar illustra-
tieve waarde, die vaak zeer groot is. Soms heeft men de munt
opzettelijk deze waarde gegeven, maar meestal heeft zij deze betee-
kenis toevallig gekregen. De obool, die met Atheensche muntbeelden

1 Hier wordt geschiedenis opgevat als politieke geschiedenis.
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en den naam van Hippias in Thracië geslagen is, herinnert aan het
wegjagen van den tyran, zooals de stukken van Magnesia, waarop
Themistocles’ naam prijkt, een illustratie geven van diens verblijf
in het Perzische rijk. Opzettelijk is daarentegen op de Atheensche
munten vanaf 490 om den helm der godin een krans gelegd en op de
keerzijde een half maantje aangebracht ter herinnering aan den
slag bij Marathon, die werd gestreden, toen de maan afnemende was.
Salamis werd vereeuwigd door een serie prachtige stukken, waarvan
de beroemde decadrachme een ditmaal vliegenden uil vertoont;
volgens Aristophanes was een uil, die voor het begin van het gevecht
over de vloot vloog, als gunstig voorteeken begroet.

De munten geven ons verder op drieërlei wijze een illustratie van
het bestaan en de macht van het Attische rijk: wij zien dat de bond-
genooten uitgifte van eigen zilveren munt moesten staken (dit
weten wij ook uit inscripties), terwijl wij den invloed van Athene
kunnen afmeten aan de verbreiding van de Attische munt, die tot
in Arabië en Indië doordringt. Het ontbreken van muntvondsten in
het Attische rijk illustreert de rust en de veiligheid die er heerschten;
immers verhinderen vrijwel alleen oorlogen en natuurrampen het
terugvinden van verborgen spaarduiten. Het gouden noodgeld van
407, gemaakt van Nike-beelden van de Acropolis, en de bronzen
munt van 406, waar Aristophanes zoo het land over heeft, spreken
duidelijke taal over Athene’s val.

De oudste muntunie die wij kennen is die van de Ionische Dode-
capolis in haar opstand tegen de Perzen; alleen reeds het uitgeven
van deze electrummunten was een daad van opstand, want het
monopolie voor gouden munt behoorde aan den koning. Na den
lonischen opstand konden vele Samiërs het op hun eiland niet
uithouden en zij trokken weg naar Zuid-Italië. Herodotus en andere
schrijvers vertellen ervan, en hun verhaal wordt stap voor stap door
de munten geïllustreerd en af en toe gecorrigeerd: Eerst verschijnt
op Samische stukken naast het wapen (de huid van een leeuwenkop)
een veelzeggende afbeelding van een schip, de bekende σαµαινα.
Vervolgens komen munten voor met dezelfde typen, maar zonder
den naam van het eiland; zij zijn niet volgens den op Samos gebrui-
kelijken muntstandaard geslagen, maar volgens het elders in de
Grieksche wereld meest gewone Attische gewichtsysteem; deze
munten waren dus voor de emigranten tijdens hun tocht bestemd.
Wanneer de Ioniërs in Rhegium belanden en den tyran van de stad,
Anaxilas, in zijn positie steunen, verschijnen de Samische munt-
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beelden (leeuwenscalp en stierenkop 1) te Rhegium. Blijkbaar werden
deze lieden den tyran op den duur te lastig, en met een groep
Messenische vluchtelingen wist hij hen Zancle te doen bezetten;
vanaf dat oogenblik dragen de stukken ook van deze stad Samische
typen met den naam Messana. Anaxilas wist tenslotte zijn persoon-
lijke positie in beide steden zoodanig te verstevigen, dat hij munt-
beelden van particulier karakter invoerde: het muildierspan, waar-
mee hij te Olympia gewonnen had, en den haas, dien hij geïmporteerd
zou hebben.

Beroemder nog dan de decadrachme van Athene is die van
Syracuse, de Demareteion, die aan het hoofd staat van een serie,
geslagen in 479 ter vereeuwiging van de overwinning op de Car-
thagers. Kort daarna valt het unieke stuk van Aetna (Catana), dat
het kapitale bezit is van het Brusselsche penningkabinet; om haar
artistieke waarde reeds zeer belangrijk, geeft deze munt ons een
schitterende illustratie bij de stichting der stad (in 476), bezongen
door Pindarus. Tegen het eind der eeuw laten de met versleten
stempels geslagen stukken van Syracuse ons zien, dat van 415 tot
413 geen gelegenheid was voor den aanmaak van nieuwe stempels,
en de rijke uitgifte aan gouden munt van 413/2 spreekt van den
heerschenden geldnood. Deze goudstukjes zoowel als de zilver-
stukken vereeuwigen de Syracusaansche overwinning; de hiertoe
in September 412 uitgegeven decadrachmen van Cimon en Euae-
netus behooren tot de schitterendste Grieksche munten.

De Perzische gouden dariek, waarop het „boogschuttertje”
(anders de koning) geen baard en geen koningsmuts draagt, is
waarschijnlijk door den opstandeling Cyrus den Jongeren geslagen,
en laat diens „portret” zien. Op de munten van Alexander den
Grooten ziet men, hoe eerst schuchter in het Oosten de titel Basileus
verschijnt, om pas na zijn dood ook in Griekenland te worden
overgenomen. De expeditie naar Indië werd door speciale munten
vereeuwigd. Een pendant van de Atheensche goudstukken, die van
de Nike-beelden gemaakt waren, is een gouden stater van den
Syrischen koning Alexander Zebina (128—123), die in den strijd
tegen zijn mededinger om den troon ertoe kwam de Nike te ver-
smelten, die het Zeusbeeld in den tempel te Antiochië op de hand
droeg.

Slechts hier en daar heb ik een greep gedaan. Het getal der
„historische munten” is echter veel grooter; ja, eigenlijk is iedere

1 In Rhegium is het de kop van een kalf, het jong van een stier.
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Grieksche munt een historisch document, dat, zoo het uit zichzelf
niet spreekt, toch tot spreken kan worden gebracht door het in de
omgeving te plaatsen waarin het thuis behoort: wisseling van munt-
beeld, van gewichtstandaard duidt op wisseling van regeering of van
politieken of economischen invloed; ononderbroken doorloopende
series spreken van rust; vóór of in oorlogen stijgt meestal de uit-
gifte van geld, is er haast bij het werk, dan vinden wij slechte stem-
pels en zorgeloos geslagen stukken; een paar letters, een klein
bijteeken kan soms treffend een historische gebeurtenis illustreeren.
De Grieksche muntseries vormen een groot prentenboek bij de
geschiedenis.

Over de Romeinsche munt kan ik kort zijn, want ook voor haar
geldt wat over de Grieksche munt werd gezegd: nieuwe gebeurte-
nissen leert zij ons niet, maar talloos zijn de stukken, die illustratieve
waarde hebben. Ik kies slechts twee munten uit, die bij uitstek
historisch zijn. De eene is een denarius met het portret van Caesar
en het opschrift CAESAR DICTator QUARTum; dit stuk is dus
geslagen vóór begin Februari 44, toen hij dictator perpetuo werd,
en na begin Januari 44, toen een Senaatsbesluit Caesar het recht gaf
zijn portret op de munt te plaatsen. Hiermede was Caesar de eerste
Romein, die te Rome bij zijn leven dit recht verkreeg, dat blijkens
de voordien gevolgde gewoonte gelijkstond met een erkenning van
souvereiniteit en goddelijkheid. Getuigt deze munt, die bovendien
nog het eenige betrouwbare portret van Caesar draagt, van de
motieven die tot zijn dood leidden, den moord zelf gedenkt het
bekende stuk van Brutus, dat behalve diens portret de vrijheids-
muts tusschen twee dolken laat zien met den datum van Caesars
dood. In den keizertijd geven de steeds slechter wordende munten
een doorloopende illustratie van het verval van het Romeinsche rijk.
Men kan geen munt ter hand nemen en geen serie overzien, of zij
heeft iets van de geschiedenis te vertellen. Wat zij vertelt is meestal
wel niet nieuw, maar zij vertelt het in een nieuwen en vaak treffen-
den vorm.

Bussum. J. H. JONGKEES.

Vergilius, de mens en de dichter
III

In het 4e boek heeft Vergilius zijn meesterschap getoond in het
uitbeelden van het vrouwelijk karakter. Naast Dido denken wij aan
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zijn Andromache in het 3e boek, aan Anna in het 4e, aan Silvia in
het 7e, aan Euryalus’ moeder in het 9e, maar bovenal aan de on-
vergetelijke karakterschets van de krijgshaftige Camilla, die van
haar kinderjaren af te midden van eenzame heuvelen, bergstromen
en wouden leefde. De Camilla-episode is een stuk romantiek in het
verheven veld van het epos.

Wij hadden in den loop van dit artikel enige malen de gelegenheid
op Vergilius’ medelijdend gemoed te wijzen. Inderdaad is hij niet
slechts een groot dichter, maar ook een warmvoelend, een goed mens
geweest, een anima candida, zoals Horatius1 hem noemt. Toch
wordt hij ons hier en daar getekend als een vleiend hofdichter, die
keizer Augustus naar de ogen zag. Deze voorstelling is volstrekt
onjuist; zij komt voort uit onvoldoende kennis van de idealen, die
in dezen dichter leefden, en van de gedachten, die hij over de
regeringsdaden van Augustus koesterde.

De komst van het keizerrijk bracht Vergilius de zo door hem
verlangde tijd van rust en vrede. Vandaar zijn verering voor
Augustus, een verering die men volstrekt niet met vleierij mag
verwarren, maar die voortsproot uit oprechte, warme dankbaarheid.
Wat Vergilius in den keizer vereerde, was niet de mens Octavianus
met al diens tekortkomingen en zwakheden. De dichter is erken-
telijk voor de dienst door Augustus aan zijn vaderland bewezen,
doordat zijn optreden orde in de chaos bracht; hij vereert in hem
den brenger van den vrede en voelt sympathie voor de nieuwe
idealen, die Augustus trachtte te verwezenlijken. 2

In de passage in het 6e boek, waar Anchises tot Aeneas spreekt
van de ziel, die eenmaal als Augustus op de bovenwereld verwacht
wordt, legt Vergilius er de nadruk op, dat onder Augustus’ regering
Saturnus’ gouden eeuw zal terugkeren:

hic 3 vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,
Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet
saecula qui rursus Latio, regnata per arva
Saturno quondam.

1 Horat. Serm. I. 5. 40 Plotius et Varius Sinuessae Vergiliusque / occurrunt,
animae quales neque candidiores / terra tulit neque quis me sit devinctior alter.

2 Dit zag Georgii reeds in 1880 in een Stuttgarter Programm: „Augustus
wird von Vergil nur verherrlicht, sofern er die römischen Dinge aus kläglicher
Verwirrung gerettet, den Weltfrieden begründet und das römische Volk zu
seinem Berufe zurückgeführt hat”.

3 Aen. VI. 791.
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„Deze hier is die man, dien het lot U zo vaak al beloofde,
Caesar Augustus, de zoon van een God; ’t is hij, die de gouden
eeuwen van vroegeren tijd, toen Saturnus in Latium heerste,
weer zal brengen.1

En in het eerste boek der Aeneis 2 doet Juppiter de volgende
voorspelling:

nascetur pulchra Troianus origine Caesar,
imperium Oceano, famam qui terminet astris,
Iulius, a magno demissum nomen Iulo
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
aspera tum positis mitescent saecula bellis;
cana Fides et Vesta Remo cum fratre Quirinus
iura dabunt; dirae ferro et compagibus artis
claudentur Belli portae; Furor impius intus
saeva sedens super arma et centum vinctus aënis
post tergum nodis fremet horridus ore cruento.

„Dan, uit schonen stam, zal Caesar de Trojer ontspruiten,
wien d’Oceaan zijn gebied, het gestarnte zijn roem zal begrenzen,
Julius met een naam, die stamt van den groten Julus.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vesta en d’oeroude Trouw, en naast Remus zijn broeder Quiriuus
spreken dan recht; dicht sluiten de vreeslijke poorten des oorlogs
bouten van ijzer; en binnen gezeten op grimmige wapens,
brult overmand op den rug door honderd klemmende kluisters
afschuwwekkend, de lippen bebloed, onzalige Woede. 3

Ook hier wordt Augustus als vredebrenger, als weldoener der
mensheid verheerlijkt.

„Vrede door vergiffenis” ziedaar ’s dichters ideaal, dat geheel
in overeenstemming was met zijn tere, medelijdende ziel: ï�τïι
συνÛøθειν �λλa συµæιλε�ν �æυ. 4

Wanneer Anchises in het 6e boek 5 de oorlog tussen Caesar en
Pompeius voorspeld heeft, laat hij er deze woorden op volgen:

1 Vert. v. Mr De Koning.
2 Aen. I. 286—296.
3 Vert. vrij naar Mr De Koning en Dr Terwen.
4 Sophocles, Antig. 523.
5 Aen. VI. 832—835.
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ne, pueri, ne tanta animis adsuescite bella,
neu patriae validas in viscera vertite vires,
tuque prior, tu parce, genus qui ducis Olympo,
proice tela manu, sanguis meus.

„Kinderen, went toch nog nooit het gemoed aan den gruwelijken
oorlog

en drijft nimmer het staal in het hart van het land, dat u teelde!
gij bovenal, laat af, gij telg van den hogen Olympus,
kind mijns stams, werp weg uit de hand die wapens!” 1

Wie Vergilius’ gedichten in dit licht heeft leren beschouwen,
bespeurt overal die zelfde stemming. Van hardheid, al is ze slechts
middel om tot een groot doel te geraken, heeft de dichter een afkeer:
Brutus, de eerste consul, die zijn beide zoons ter dood liet brengen,
omdat zij de Tarquinii weer op de troon wilden helpen, wordt door
Vergilius met het epitheton infelix 2 aangeduid; T. Manlius Tor-
quatus, die zijn zoon liet doden, omdat hij zich tegen zijn bevel in een
gevecht met den vijand had gewikkeld, heet saevus securi 3, „wreed
met de bijl”. En in het Elysium worden de oorlogshelden alleen
opgenomen, voor zover zij hun vaderland verdedigden: hic 4

manus ob patriam pugnando volnera passi.
Inderdaad bracht Augustus’ regering behalve rust en vrede veel

wat met Vergilius’ wensen in overeenstemming was. Dit blijkt ten
duidelijkste uit de gesprekken, die de prudentes na het overlijden
van den keizer onder elkander hielden. „Sommigen”, zegt Tacitus
in het eerste boek zijner Annalen 5, „vonden, dat hij uit liefde voor
zijn vader en door de eis van de staat, waar toen de wetten machte-
loos waren, tot de burgeroorlog was gedrongen, die nu eenmaal niet
met wettige middelen voorbereid en gevoerd kon worden; dat hij
voor Antonius, zo hij slechts op de moordenaars van zijn vader
wraak nemen mocht, en ook voor Lepidus zeer toegefelijk was
geweest; nadat de laatste door werkeloosheid verzwakt, de eerste
door wellust bedorven was, bleef er geen ander middel over om het
verdeelde vaderland te redden dan dat het onder de heerschappij
van één persoon werd gebracht; dat met dat al het staatsbestuur
niet onder koninklijk of dictoriaal bewind, maar onder de titel van

1 Vert. naar Dr Terwen.
2 Aen. VI. 822.
3 Aen. VI. 824.
4 Aen.. VI. 660.
5 Ann. I. 9, vert. v. Prof. Dr C. M. Francken (met enige verand.).
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princeps door hem gevestigd was; het rijk was door de Oceaan of
verwijderde rivieren omgrensd; legioenen, wingewesten, vloten,
alles was in onderling verband gebracht; recht was bij de burgers,
gematigdheid tegenover de provincialen gehandhaafd; de stad was
prachtig verfraaid; zeer weinig was met geweld verricht, opdat
het overige rust mocht hebben.”1

Vooral de boeken VII—XII der Aeneis tonen ons de uitbeelding
van Vergilius’ idealen leider, Aeneas, die de bodem van Italië
betreedt niet als overweldiger, maar als vriend, als een man die een
goddelijk bevel heeft te volbrengen. De oorlog wordt door helse
machten ontketend; de wraakzuchtige Juno roept de hulp in van
een weerzinwekkend wezen, de Furie Allecto, om de Latijnen, die
Aeneas eerst goedgezind waren, tot trouwbreuk met de Trojanen
te brengen, ’s Dichters afkeer van de oorlog en van de middelen,
waardoor oorlogen tussen burgers onderling en tussen de volken
worden verwekt, blijkt beter dan een lang betoog zou kunnen leren,
uit de karaktereigenschappen, die Juno in het 7e boek aan haar
handlangster Allecto toekent (335—338). Daarom laat Vergilius
ook duidelijk uitkomen, dat het niet Aeneas is, die de oorlog met de
Latijnen gewild heeft. Wanneer de gezanten der Latijnen in het
11e boek na de veldslag de lijken hunner gesneuvelde makkers
komen terugvragen, om ze te kunnen begraven, zegt de bonus
Aeneas:

Quaenam 2 vos tanto fortuna indigna, Latini,
implicuit bello qui nos fugialis amicos?
Pacem me exanimis et Mortis sorte peremptis
oratis? Equidem et vivis concedere vellem!
nec veni, nisi fata locum sedemque dedissent,
nec helium cum gente gero. Rex nostra reliquit
hospitia et Turni potius se credidit armis.

„Wat voor wrede fortuin heeft u, o volk van Latijnen,
dus met geweldigen krijg omstrikt, dat ge òns, uwe vrienden,
schuwt? Ge verzoekt m’ om vreê voor doden en hen, die ten offer
vielen aan Mars? ach, kon ik, ik zou het den levenden toestaan.

1 Terecht zegt Glover in zijn mooie boek ‘Virgil’, 3e edit. p. 154: ‘The
hostile criticisms quoted by Tacitus in the following chapter are personal,
and do not touch the record of his real political services’.

2 Aen. XI. 110.
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’k Ben slechts hier, wijl ’t Noodlot zelf me beschikte een woonsteê;
niet met het volk ook voer ik den krijg; uw koning verliet ons
vriendenverbond en vertrouwde zich liever den wapens van

Turnus.” 1

En op welk een humane wijze Aeneas de hem opgedrongen oorlog
voert, zien wij het best uit een beroemde passage van het 10e boek.
De Trojaanse aanvoerder is in een gevecht gewikkeld met den
Tusker Mezentius, den misdadigen bondgenoot van Turnus, Aeneas’
dapperen tegenstander, die echter voor een egoïstisch doel strijdt.
Mezentius’ zoon, de jonge Lausus, ziet, dat zijn vader getroffen is en
dat de dood hem nadert.

Ingemuit 2 cari graviter genitoris amore,
ut vidit, Lausus, lacrimaeque per ora volutae,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
proripuit iuvenis seseque immiscuit armis
iamque adsurgentis dextra plagamque ferentis
Aeneae subiit mucronem ipsumque morando
sustinuit; socii magno clamore sequuntur,
dum genitor nati parma protectus abiret

„Toen dit Lausus ontwaarde, die teder zijn vader beminde,
zuchtte hij diep en een regen van tranen bevloeide zijn wangen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Voorwaarts stort zich de jeugdige held in het wapengewoel nu;
ja, reeds werpt hij zich onder het zwaard van Aeneas, die dreigend
hief den gewapenden arm tot den stoot, en belet hem het voort-

gaan,
stellend zichzelf in den weg; luid uiten de makkers hun bijval,
totdat de vader, beschut door ’t schild van den zoon, zich terug

zou
trekken”. 3

De ridderlijkheid, waarmede Aeneas den jongen Lausus raadt zich
terug te trekken, zijn medelijden, wanneer deze de waarschuwing in
de wind geslagen heeft, zodat Aeneas hem tegen zijn zin heeft
moeten doden, zijn in volkomen harmonie met de mildere geest van

1 Vert. v. Dr Terwen.
2 Aen. X. 789—790 en 796—800.
3 Vert. v. Dr Terwen.
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de nieuwe tijd, die Vergilius in de vierde Ecloga met profetische blik
zag naderen. De herinnering aan de door Lausus’ moeder geweven
tunica (818), die Aeneas’ zwaard doorboorde, is een ontroerend
trekje, voortkomend uit ’s dichteres teder gemoed.

At1 vero ut voltum vidit morientis et ora,
ora modis Anchisiades pallentia miris,
ingemuit miserans graviter dextramque tetendit
et mentem patriae strinxit pietatis imago.

„Toen nu de zoon van Anchises ’t gelaat van den stervende
aanzag,

’t strakke gelaat, door een doodskleur wonderlijk bleek overtogen,
zuchtte hij zwaar uit erbarming, en strekte zijn hand naar den

dode
uit en de liefde des zoons tot den vader doortrilde zijn harte.2

Vooral het laatste vers is prachtig: de dood van den jongen
Lausus, die voor zijn vader stierf, herinnert Aeneas aan zijn eigen
vader Anchises. Het patronymicum Anchisiades, „zoon van
Anchises”, suggereert die bij hem opkomende herinnering reeds in
vers 822.3

Dat het gebruik van het patronymicum hier geen toeval is,
bewijst een passage uit het 8e boek. Aeneas is naar koning Euander
gegaan, om hem hulp te vragen tegen de Latijnen. Euander willigt
zijn verzoek gaarne in en geeft hem zijn zoon Pallas mee, die de hoop
en de troost van den bejaarden koning is. Dan gaat Vergilius
aldus voort:

Vix 4 ea fatus erat defixique ora tenebant
Aeneas Anchisiades et fidus Achates
multaque dura suo tristi cum corde putabant.

„Nauwelijks had hij ’t gezegd, of Aeneas zoon van Anchises,
vestigde strak, met den trouwen Achates, zijn blikken ter aarde.
Vele bezwaren bepeinsden zij, beiden bekommerd van harte.” 5

1 Aen. X. 821—824.
2 Vert. v. Dr Chaillet.
3 Dit werd reeds opgemerkt door den Spaansen Jesuiet J. L. de La Cerda

(± 1560—1643), die in 1617 te Madrid een completen Vergilius uitgaf met
rijke commentaar in 3 delen.

4 Aen. VIII. 520—522.
6 vert. v. Dr Chaillet.
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Waarover peinsden Aeneas en zijn vriend? zal men vragen. De
dichter zegt het niet, maar hij suggereert het: Aeneas heeft een
somber voorgevoel, dat Euander zijn dierbaren zoon, zijn oogappel,
misschien nooit meer levend zal terugzien, en daarbij denkt hij
onwillekeurig aan zijn eigen vader Anchises, die hemzelf ook zo
liefhad en even bezorgd voor hem was. Dat is de reden, dat Vergilius
Aeneas hier met den naam Anchisiades aanduidt. Zó subtiel is de
dictie van het Vergiliaanse vers.

Maar wij zijn afgedwaald. Wij spraken over het medelijden, dat
Aeneas beving, toen hij den jongen Lausus gedood had. Misschien
zal iemand de opmerking maken, dat Aeneas niet altijd zo mede-
lijdend is en dat hij, om een voorbeeld te noemen, acht jeugdige
gevangenen aan de schim van den gesneuvelden Pallas geofferd
heeft. Wanneer men daaruit de conclusie zou willen trekken dat
Aeneas’ karakter hier een onverdedigbare tegenstrijdigheid ver-
toont, dan mag niet vergeten worden, dat Aeneas in het genoemde
geval zo handelde uit verontwaardiging en toorn over de dood van
zijn dapperen jongen vriend. Ziehier de bedoelde verzen:

Pallas 1, Euander, in ipsis
omnia sunt oculis, mensae quas advena primas
tune adiit, dextraeque datae, Sulmone creatos
quattuor hic iuvenes, totidem quos educat Ufens,
viventis rapit, inferias quos immolet umbris
captivoque rogi perfundat sanguine flammas.

„’t Staat alles hem duidlijk voor ogen,
Pallas, Euander, de dis, die het eerst gastvrij hem onthaalde,
tevens de eden van trouw. Vier knapen, de zonen van Sulmo,
rukt hij in leven, tezaam met een viertal zonen van Ufens,
weg om z’ als offers te wijden ten zoen aan de schimmen van

Pallas,
ook om den vlammenden stapel met ’t bloed der gevangnen

te drenken.” 2

Toorn is ook de reden, dat Aeneas zijn doodsvijand Turnus na
lange aarzeling ten slofte toch ’t lemmer in de borst stoot. Maar
Vergilius voegt er de reden bij, die Aeneas’ toorn verklaarbaar
maakt:

1 Aen. X. 515—520.
2 Vert. v. Dr Chaillet.
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stetit 1 acer in armis
Aeneas, volvens oculos, dextramque repressit;
et iam iamque magis cunctantem flectere sermo
coeperat, infelix umero cum apparuit alto
balteus et notis fulserunt cingula bullis
Pallantis pueri, victum quem volnere Turnus
straverat atque umeris inimicum insigne gerebat.

„Daar stond nu de felle Aeneas,
’t zwaard in de hand; rond staarde zijn oog . . . en hij stuitte zijn

rechter,
’t Woord van den smekeling werkte en werkt el meer. En hij

weifelt,
toen plots hoog aan den schouder die onheilstichtende draagband
flonkerend viel in het oog, de bekende met knoppen gesierde
gordel van Pallas, den knaap, dien Turnus verwond en geveld had,
doch wiens tooi hij tot eigen verderf op de schouderen torste. 2

Wie van mening is, dat Aeneas anders had moeten handelen,
moge bedenken, dat hij gezworen had, Pallas’ dood te zullen wreken.
„Ihn zwingt”, zegt Walter Wili 3 zeer juist, „die pietas gegenüber
dem Toten, die gröszer ist als das mildtätige Erbarmen, den Feind
zu töten und Recht zu schaffen”. Trouwens ook in dit toneel is
Aeneas’ medelijden niet vergeten. Welk een onderscheid tussen
Aeneas’ aarzeling om den wreden Turnus te doden, en de wijze,
waarop Turnus zelf zonder enig menselijk gevoel den jongen Pallas
van ’t leven berooft (X. 486), en tenslotte met diens gordel pronkt
en praalt (X. 500). Nescia mens hominum fati sortisque futurae!

Wat aan Vergilius’ gedichten, ook voor onze tijd, grote en
blijvende waarde verleent, is niet slechts de schoonheid zijner
klankrijke verzen, het zijn niet alleen zijn gaven als boeiend ver-
teller, maar ook en vooral de ethische en menslievende gedachten,
die aan zijn epos diepte en warmte geven. Niemand heeft dit beter
begrepen dan Dante Alighieri, die in de 22e zang van zijn Purgatorio
den dichter Statius tot Vergilius laat zeggen (67—69):

Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume retro e sè non giova,
ma dopo sè fa le persone dotte.

1 Aen. XII. 938.
2 Vert. v. Dr Terwen.
3 Vergil, München, zonder jaar, p. 92.

173



„Gij deed als iemand, die bij nacht gaat, die het licht achter zich
draagt en niet zich zelf helpt, maar hen, die na hem komen, wijs
maakt.”

Groningen. P. J. ENK.

Petronius Sat. 71 en verwanten
Wij waren drie broers; doch daar ik
gesneuveld ben in ’t beleg van Leien,
Zoo zijn we nu nog maar met z’n beien.

(Grafschrift, De Schoolmeester.)

Ongetwijfeld, zoals Prof. Hoetink dat in zijn kritische bespreking
in het vorige nummer reeds veronderstelt, wij hebben bij Trimal-
chio’s innerlijk-tegenstrijdige toezegging in cap. 71 te doen met een
„grappigheid”. Alleen — wanneer Trimalchio werkelijk grappig is
zoals hier, dan ontgaat het hemzelf ten enenmale. Aldus terstond
aan het begin van de gehele passage, waar hij, de gewezen slaaf, en
in een gezelschap grotendeels almee van gewezen slaven, het hogelijk
humane woord uitspreekt dat ‘slaven ook mensen zijn’ en dat ze
‘aleender een en dezelfde melk hebben gedronken als wij’. Of waar
hij, dit op het eind, de verwachting uitspreekt dat z’n vrouw en
’t personeel nu ze het testament kennen ‘al evenveel van ’m zullen
houden alsof hij al dood was’. En zoals het aan het begin en het
einde is, zo staat het ook met die belofte in het midden. Het is
Petronius, zijn schepper, die in Trimalchio grappig is, en wel door
hem argeloos en in volle ernst een toezegging voor na de dood te doen
inkleden in een clichévorm uit de sfeer van het gezellige leven —
met een hartelijk-bespoedigend cito en een temperend, door ‘religio’
ingegeven me salvo: „Intussen, bij leven en welzijn van onder-
getekende zullen ze binnenkort hun watertje van vrij-man proeven.
Kort en goed, in m’n testament worden ze allemaal vrijgelaten”.

Dat hier met me salvo inderdaad een voorbehoud wordt gemaakt,
laat zich toelichten met een andere plaats uit de Cena (c. 46). Het
is de passage waar Echion, Trimalchio’s mede-vrijgelatene, den
professor in de welsprekendheid Agamemnon het vooruitzicht opent,
dat z’n ‘kleine peuter die al door vier kan delen’ nog eens tot zijn
leerlingen zal behoren. „Et iam tibi discipulus crescit cicaro meus.
Iam quattuor partis dicit; si vixerit habebis ad latus servulum”.
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Daarvan, dat het jongetje ziekelijk zou zijn is geen sprake; het
gemaakte voorbehoud („als ie ’t leeft” zegt het volk bij ons) heeft
zijn zuiver nemesis-werende betekenis, precies als in c. 71 me salvo.
Terloops zij bovendien opgemerkt, dat evenals Trimalchio t. a. p.
automatisch verzeild raakt in de gewone spreekbaan van het leven,
zo hier deze Echion met zijn slaven-verleden in die van de dienst-
betrekking: voor het „in subselliis auditoren!” of iets dergelijks dat
hij had moeten zeggen, ontglipt hem een kostelijk „ad latus servu-
lum”.

Er zijn overigens meer plaatsen aan te wijzen, waar deze rad en
naar het hun maar voor de mond komt pratende vrijgelatenen bij
Petronius zich schuldig maken aan een potsierlijke contaminatie.
Zo is er een, die een lofzang op eigen persoon en maatschappelijk
succes besluit met de woorden: „Spero, sic moriar, ut mortuus non
erubescam” . . . Het geval is te aardiger, omdat ’s mans hele betoog
is opgezet om te bewijzen dat er niets aan hem is om te lachen (c. 57).

Het mooiste voorbeeld echter levert ons Trimalchio zelf waar hij
als ‘kunstkenner’ optreedt. Op een van zijn zilveren bokalen staat de
kindermoord van Medea afgebeeld. Naar de beschrijving van den
gelukkigen bezitter kan men er bewonderen: „quemadmodum
Cassandra occidit filios suos, et pueri mortui iacent sic uti vivete
putes” (c. 52). — Het doet het vaderlands hart even goed, wanneer
men in de adnotatio critica ter plaatse ontdekt dat het onze oude
Heinsius is geweest, die hier in een corrupt overgeleverde tekst
(hs. vere) het Trimalchioons-misbruikt cliché heeft herkend. „Je
zou zeggen dat ze leefden” . . .

Amsterdam. J. D. MEERWALDT.
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