
Oculus vitreus
Fabula decantata

Annos ante aliquot quadam vivebat in urbe
Vir bene nummatus, sed vae! casu miserando
Perdidit infelix oculum. Iam protinus audi,
Qua ratione suos et quo deceperit astu!
Ne cui deformis posset Coclesque videri
Artificem vitreumque sibi mox emit ocellum,
Quem pro dirupto iuxta posuit genuinum!
Gaudia quanta dabat, lecto cum membra locabat,
Exemptum liquidas in aquas demittere lumen,
Mane novo rursus, discusso denique somno,
Excipere et iustae proporro reddere sedi!
Laetus sorte sua sic paucos vixerat annos,
Cum fatale malum coepit prosternere nostrum.
Festa dies fuerat dapibusque epulatus opimis
Nocte domum rediit somno vinoque solutus;
Vestibus exutis pocillo immergit ocellum
More suo, deinceps dat languida membra quieti.
Sed vigilans pressusque siti cupidusque bibendi
(Nempe sale immodice fuerant condita alimenta),
Surgit et arrepto poclo capit ocius haustus.
Hausit aquas sed eheu! cum lymphis hausit ocellum.
Iamque dies maturus adest noctemque fugavit,
Cumque viri cerebrum torqueret crapula dira,
Egreditur fallitque suos oculoque redempto
Rite novo recreatus abit repetitque penates.
At vero rabidi sensim coepere dolores
Mox miserum vexare: potest non mente notare,
Quae sit causa mali, lateat quae pestis in alvo.
Arcessit medicum: non est mora longa, paratus
Hic praesto est: promptis solemniter instrumentis
Percutit, auscultat, deinceps interrogat aegrum.
Tum fatur nec abest gravitas accommoda dictis:
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,,Corpus adest, nostra quod dicitur arte alienum,
Intus luxurians tuaque intestina perurit.
Hoc ego (sollicitus ne sis!) medicamine forti
Et purgativo validum quamvis removebo.
Ad me verte tuam paulisper, mi bone, sedem.”
Iam coepturus opus pleno siphone Machaon
Demittit subito tubulum, conterritus atro
Aufugit aspectu. Quid enim ? Pro sede cubantis
Torva tuebatur rigide defixus ocellus!
Ille autem simulatque domum regressus amatae
Rettulit uxori rem tetram terribilemque,
Ad collegarum coetum se proripit atque
Accepta venia faciendi verba profatur:
,,Artis Apollineae consortes, discite quaeso,
Cuius inauditi monstri novitate tremiscens
Huc adsim; vixdum tota me mente recepi.
Tertius ille oculus, cuius vestigia Goethe
Olim detexit, vigil est servatus in uno!
Ipse virum curo, sed liquit sinciput atque
Per dorsi spinam deorsum defluxit ocellus
Et pro sede sedens aegroti torva tuetur.
Vobis nunc ego sum rem demonstrare paratus.”
Docta cohors surgens limis subrisit ocellis
Atque ducem sequitur. Veniunt ad tecta cubantis,
Ast heu! vitales aeger modo liquerat auras!
Expers auxilii victusque doloribus altis
Viribus intentis animam compresserat omnem
Cumque anima moriens vitreum detrusit ocellum.

P. H. D.

Antieke munten
IV.     VERZAMELINGEN.

Evenals kostbaarheden van allerlei aard werden in de Oudheid
ook munten als offeranden den goden aangeboden. Zoo ontstonden
in tal van tempels verzamelingen van munten, die, al kan men deze
ook niet gelijkstellen aan wat men thans eene muntencollectie
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Dekadrachme van Himera (Sicilië) van omstr. 410 (achter-
kant) ; vermoedelijk door Silanos; ongeveer 21⁄2 maal vergroot.

Alexander de Croote op tetradrachmon van Ly-
simachos van Thracië (306—281 v. C.); vergroot.

 



Tetradrachme van Antiochos I Soter, koning
van Syrië (281—261 v. C.); vergroot.

Aureus van Faustina, de gemalin van Marcus
Aurelius (161—180 n. C.); vergroot.

Pompeius (71—48 v. C.) met dolfijn en drietand,
de attributen van Neptunus, op denarius van

zijn zoon Sextus Pompeius; vergroot.

 



noemt, toch zeker wel zullen hebben bijgedragen tot het wekken van
belangstelling voor oude en buitenlandsche geldstukken; in zekeren
zin eene voorbereiding tot het later systematisch-wetenschappelijk
verzamelen. Of dit laatste reeds in de Oudheid heeft plaats gevon-
den, staat in het geheel niet vast.

Wel lezen wij bij Suetonius, Octavianus, cap. 75:
„Vaste en feestelijke jaardagen vierde hij met groote vrijgevig-

heid, somtijds echter alleen met de een of andere scherts. Zoo was
hij gewend op het feest der Saturnalia en ook wanneer het hem
overigens inviel, nu eens geschenken aan kleeding, goud- en zilver-
werk, dan weer munten van lederen slag, ook wel oude koninklijke
en buitenlandsche munten te verdeelend

Naast goud- en zilverwerk worden hier dus koningsmunten, dat
moeten dus Grieksche munten zijn, gesteld, die bij het ten geschenke
geven dus niet naar de metaalwaarde werden geschat, doch be-
schouwd werden als historische gedenkstukken, en wel om hare
kunstwaarde.

Men denke hierbij aan de gouden munten van Alexander en
aan de prachtige zilverstukken van Syrakuse,1 waarvan Goethe
zeide bij gelegenheid van de bezichtiging der collectie van Vorst
Torremuzza: „Aus diesen köstlichem Münzen lacht uns ein undeud-
licher Frühling von Blüten und Früchten der Kunst. Der glanz der
Sicilischen Stadte, jetzt verdunkelt, glanzt uns aus diesen geformten
Metallen wieder frisch entgegen.”

Ook weten wij, dat de schoonheid der oude stukken van Rhodos
deze zeer gewild maakte. De kop met stralenkrans van Helios was
een meesterstuk en liefhebbers betaalden graag een agio om er een
exemplaar van machtig te worden. Aldus interpreteert ten minste
Th. Mommsen eene inscriptie van Tenos ter eere van Timon van
Syrakuse, zoon van Nymphodosos, uit het begin van de eerste eeuw
vóór Christus. Om 100 drachmen van Rhodos te krijgen moest men
betalen met 105 drachmen van Tenos, alhoewel deze vrijwel het-
zelfde gewicht hadden en sommige zelfs iets zwaarder waren. 2

Onze musea toonen aan, dal de Oudheid nog eene andere be-
langstelling voor munten had, n.l. om ze te voorzien van oog en
ring en van een versierden rand, dus om als kleinood te worden

1 Hermeneus, XIII, 125.
2 Corp. Inscr. Graecarum, 2334.
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gedragen, een gebruik aan Oostersche volken tot op den huldigen
dag bijgebleven.

Maar ik herhaal: bewijzen voor het bestaan van muntverzame-
lingen in de Oudheid in den zin, die wij modernen daaraan hechten,
zijn er niet.

Verschillende Romeinsche keizers hebben oudere munten „ge-
restitueerd,” d.w.z. geldstukken uitgegeven, die, wat beeldenaar en
voorstelling aangaat, betrekking hebben op vroegere heerschers en
alleen in eene met REST(ituit) eindigende korte aanduiding den
eigenlijken muntheer aanduiden. In het bijzonder heeft Keizer
Trajanus (98—117) niet alleen munten van de Keizers Augustus,
Galba en Titus, maar ook van de Republiek met de namen van reeds
lang uitgestorven geslachten, zooals de Comelii, Horatii en Lu-
cretii, ja zelfs Campaansche uit den begintijd der Romeinsche heer-
schappij gerestitueerd.

Maar of hier eene wetenschppelijke belangstelling in het spel was
is zeer de vraag.

De hoogst onbetrouwbare Scriptores Historiae Augustae bewijzen
op verschillende plaatsen, dat zij munten van bepaalde usurpatoren
hebben gezien. Zoo zou bijv. Vopiscus geldstukken van een Keizer
Firmus gezien hebben, hem getoond door Severus Achortius.

Het met wetenschappelijk doel verzamelen van mnuten komt
eerst in de i4de eeuw op. Petrarca (1304—1374) behoort tot de
eerste verzamelaars van beteekenis. Een deel van zijne collectie
schonk hij aan Keizer Karel IV, in wien wij wel den eersten Duit-
schen muntverzamelaar mogen zien. Nog worden genoemd Geonello
d’Este, Cosimo di Medici, Benedetto Dandolo. Vele Italiaansche
wereldlijke en geestelijke vorsten volgen hun voorbeeld. In Treviso
verzamelde Olivieri Forzetta. In 1335 maakte deze een reis naar
Venetië met het doel 50 Romeinsche munten aan te koopen.

Onder de Duitsche verzamelaars worden genoemd Keizer Maxi-
miliaan I, Degenhart Pfeffinger van Salmanskirchen († 1519),
Raadsheer van Keurvorst Frederik van Saksen. Deze bezat ruim
2000 stukken, waarvan de catalogus, althans gedeeltelijk, nog voor-
handen is.

Ook wordt genoemd Stephan Matthias von Neidenburg, Bisschop
van Kulm. Eu zeer eigenaardig getuigenis van de aanvankelijke
geringschatting van muntstudie, betreffende dezen Keurvorst, die
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den mijter droeg van 1480 tot 1495 lezen wij in Grunau’s Preussische
Chronik: „Er sass uff seinem Schlosse zu Lube (Löbau) und besag
den tag über die fremde und seltsame Muntze, die er halte, den
man sagte von ym, das er sich vorhin beflissen halte, das er aller
Lande muntze halte; dys that er mehr aus Dumheit, denn anders
warumb, wen er waar seer ein alter Man.”

In 1486 lezen wij van eene tentoonstelling van munten te Nürn-
berg gehouden, een geschenk van Hans Tucher aan die stad.

Omtrent 1550 leefde te Antwerpen Hubert Goltzius (1525—
1583), een beroemd oudheidkundige, schilder en graveur. De vele
muntverzamelingen in de Scheldestad aanwezig, wekten de lust in
hem op door afbeeldingen van munten de historie te illustreeren.
Daar men toen nog bijna uitsluitend Romeinsche munten verza-
melde, was het de geschiedenis der Romeinsche keizers, die hij aldus
aanschouwelijk wilde maken. In 1556 ondernam hij eene reis door
de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, ten einde door eigen, aan-
schouwing der munten zijn doel te bereiken. Binnen eenige maanden
te Antwerpen teruggekeerd, gaf hij weldra in zijne Icones Impera-
torum Romanorum (Antwerpen 1557) de vruchten van zijn studie
in het licht. Dit verschafte hem de steun van de gebroeders Marc
en Guido Laurin, beiden geleerde penningdeskundigen. Hun krach-
tige financieele hulp stelde hem in staat om een reis door geheel
Duitschland, Italië en Frankrijk te ondernemen en de munten der
Oudheid daardoor op uitgebreider schaal te bestudeeren dan ooit
voor hem geschied was.

De reisbeschrijvingen van Goltzius zijn zeer interessant. Het aan-
tal verzamelingen door hem bezocht bedraagt het respectabel aan-
tal van 977. Bijna geen beroemden naam op wetenschappelijk of
staatkundig gebied missen wij in de groote lijst van die verzame-
lingen bewaard. In ons land bezocht Goltzius Middelburg, Bergen
op Zoom, Breda, ’s-Hertogenbosch, Bommel, Dordrecht, Rotter-
dam, Delft, ’s-Gravenhage, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Utrecht,
Amersfoort, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Venloo en Roermond.
Het aantal in die plaatsen aanwezige verzamelingen bedroeg niet
minder dan 47.

In onze Gouden Eeuw steeg dit getal aanmerkelijk.

Ten tijde van het Absolutisme spelen de Vorstelijke kabinetten
een hoofdrol. Als zoodanig zagen in de 17de eeuw de meeste thans
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nog bestaande groote kabinetten het levenslicht. Deze gingen, nadat
zij reeds in meer of minder beperkten zin openbaar waren geworden,
voor het meerendeel in de 19de en 20ste eeuw in staatsbezit over.
De kleinere Vorstelijke kabinetten werden de laatste 25 jaren door
den nood der tijden voor het meerendeel geliquideerd.

Met schoolverzamelingen op gymnasia en lycea hebben de schen-
kers meestal weinig genoegen beleefd. Of zulk een verzameling in
stand blijft, uitgebreid wordt en wetenschappelijk goed bermt, hangt
geheel af van het persoonlijk inzicht en de persoonlijke liefhebberij
van den betrokken leeraar. En aan diens belangstelling voor oude
munten hapert in ons vaderland en daarbuiten nog zeer veel, al
zijn er loffelijke uitzonderingen.

Nog een woord over de bestaande groote verzamelingen. Van
omstreeks 1650 tot 1850 was de eenige collectie van beteekenis het
Cabinet du Roi, nu Cabinet de France, zich thans bevindende in
de Bibliotheque Nationale te Parijs. Daarna begon Londen (Britsch
Museum) zich met Parijs te meten. Berlijn begon eerst 1841 onder
de bekwame leiding van Julius Friedlaender mede te tellen en heeft
— wat de Grieksche munten aangaat — de beide andere ingehaald.
Weenen is nummer één wat de Romeinsche munten betreft. Rome
volgt daarna. Ook Napels en Madrid. Athene bezit natuurlijk veel
Grieksche munten, doch is ook voor de Byzantijnsche van veel be-
teekenis.

In ons land is het Haagsch Kabinet, dat thans gastvrijheid heeft
gevonden in het nieuwe Gemeente-Museum, in het bezit van prach-
tige series Grieken en Romeinen en aes grave. 1 Van den tegenwoor-
digen Directeur Dr. M. A. Evelein verscheen ten vorigen jare een
fraai uitgevoerde Gids, waarin aan de Grieksche en Romeinsche
munten zeer voldoende plaats werd ingeruimd en twee van de tien
platen zijn gewijd.

In Amerika beginnen Boston en New-York ernstige concurrenten
te worden van de oude Europeesche verzamelingen.

En nu kan nog de vraag gesteld worden: welke volgorde moet
men kiezen om eene verzameling uit een oogpunt van wetenschap
en kunst het best tot haar recht te doen komen ? De meest natuur-
lijke volgorde, de zuiver historische, die de ontwikkeling der munt-

1 Het primitieve gegoten bronzen geld der Italische volken.
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kunst op den voet volgt is echter niet te volgen, omdat de munten
van de onderscheidene landen daarbij te veel gesplitst zouden
worden. Daarom plaatst men dan ook, gelet op de onmogelijkheid
een in elk opzicht bevredigende modus te vinden, de Grieksche
munten altijd nog maar het best volgens het geographische systeem
van Eckhel.1

Wij trekken, beginnende bij de zuilen van Heracles de Oude
Wereld in, dus eerst rondom het bekken van de Middellandsche
Zee, Europa, dan Azië tot Indië en ten slofte van het Oosten
naar het Westen, Afrika, tot wij bij Tingis (Tanger) den Atlantischen
Oceaan weer bereiken.

Gertrude B. Rawling heeft in haar Coins and how to know them
eene revisie in het Eckhelsche systeem voorgesteld, waar veel voor
te zeggen valt, doch die ik nog niet in eenigen catalogus zag toe-
gepast. Zij begint met Klein-Azië, zijnde de geboorteplaats van
het geslagen geld, volgt op den voet de munt zooals zij van daar uit
zich heeft verspreid, gaat naar Europeesch Griekenland, Italië,
Sicilië; keert daarna terug door Afrika, Syrië en Perzië en eindigt
in Indië.

In de verzameling volgen op de Grieksche munten de Romeinsche.
Voor het primitieve aes grave en de daarbij behoorende geslagen
munten is m.i. nog altijd de beste gids: Haeberlins’ Aes Grave, 1910.

De munten van de Romeinsche republiek, ten onrechte Consu-
laire munten genoemd — het was Staatsgeld — plaatse men niet
meer volgens het onwetenschappelijke systeem van Cohen-Babelon
in de alphabetische volgorde van de gens, waartoe de muntmeesters
behoorden, doch in de chronologische orde. Men neme ter hand
Grueber’s Catalogus van de Republikeinsche munten in het Britsch
Museum, 1910, waarbij dadelijk moet worden opgemerkt, dat diens
splitsing in de afzonderlijke series naar de munthuizen, gelet op de
uiterst geringe zekerheid, die dienaangaande bestaat, weinig in-
stemming heeft gevonden.

Voor de Keizerlijke munten zijn goede handboeken, die van

1 Joseph Hilarius Eckhel (1737—1798), sedert 1774 directeur van de
collectie antieke munten van het Keizerlijk Muntkabinet te Weenen en
professor in de oudheidkunde aan de Universiteit aldaar. Bewerkte de
Grieksche en Romeinsche muntkunde in een reeks van werken, waarvan het
voornaamste: Doctrina Nummorum Veterum nog altijd een standaardwerk
is gebleven.
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Mattingly, Catalogus Britsch Museum en van Mattingly en Syden-
ham, The Roman Imperial Coinage, beide werken van 1923 en vlg.

De Byzantijnsche munten, alhoewel nog geslagen tot 1448, worden
algemeen als antieke munten beschouwd, wat zij naar stelsel, vorm
en type ook inderdaad zijn.

Eindigt dan de collectie met de munten van de Vandalen, Oost-
Gothen en lombarden en met de Keizerrijken van Thessalonika,
Nikaea en Trebizonde.

Eindigt men echter zijne verzameling met het jaar 476, waarin
Romulus Augustus afgezet werd, dan heeft men ook een goed af-
gesloten geheel. Anderen sluiten de Romeinsche serie af met Zeno
(474—491), den laatsten Oost-Romeinschen keizer. Diens opvolger
Anastarius I (491—518) is dan de eerste Byzantijnsche keizer.
Aldus de Catalogus Britsch Museum.

Dit wat aangaat de volgorde aan de antike munten te geven.
Over de vraag hoe ze het meest praktisch op te bergen in de laden
van de muntkastzijn de meeningen verdeeld. Meestal gebruikt men
laden zonder vaste indeeling, legt de munten in open vierkante
doosjes, dan wel in z.g.n. muntleggers van wit carton, waarin uitge-
sneden ronde openingen naar de verschillende formaten.

Anderen geven de voorkeur aan laden met vaste indeeling. De
verzameling ziet er dan veel ordelijker uit, is rustiger voor het ge-
zicht. Men zorge, welk systeem men ook volgt, dat in iedere lade
ruimte worde opengehouden voor aanwinsten en heeft men eene
snel in aantal toenemende verzameling, dan zal het noodig zijn om
na een zeker aantal laden, eene voorloopig ledig te laten. Voor het
opbergen van aes grave en bijzonder groote Romeinsche stukken
z.g.n. medaillons treffe men bijzondere voorzieningen. Die kunnen
door de grootte en vooral ook door de dikte niet op de juiste plaats
worden opgenomen.

Men schrijve niet te veel bij iedere munt. Zulks doet afbreuk
aan de schoonheid van de verzameling. Naam van het land, de
stad, den keizer en het nummer van den catalogus, die men bij
de rangschikking volgt zijn voldoende.

Men koope geen beschadigde, gesleten of andere minderwaardige
stukken en heeft men deze door aankoop van partijtjes toch ge-
kregen, dan trachtte men ze zoo spoedig mogelijk tegen betere
exemplaren te verwisselen.
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Antieke munten moeten niet te mooi worden gemaakt. Reiniging
van vuil en aanslag, indien ook maar eenigszins mogelijk is, zonder
chemische middelen, is voldoende. Het moeten echt de stukken zijn
zooals zij in lang vervlogen eeuwen van hand tot hand gingen,
doende goed en kwaad. Men beschadig vooral niet het patina,
dat de loop der eeuwen op de oppervlakte der bronzen munten
heeft gebracht en daaraan eene eigenaardige bekoring geeft, terwijl
het de waarde verhoogt.

Munten uit de Oudheid en vooral Romeinsche, zijn, als men eene
uitzondering maakt voor de zeldzame en kostbare stukken, gemak-
kelijk te verkrijgen.

Wat geven zij niet een uitmuntend illustratief beeld van het ver-
leden. Ieder mensch verplaatst zich gaarne in gedachten in vroegere
toestanden en langvervlogen gebeurtenissen. En hoe komen juist
munten de verbeelding ten zeerste te hulp! Niet het minst ligt het
nut van muntkunde en muntverzamelingen hierin, dat zij het ge-
makkelijk maken zich in een bepaald tijdperk in te denken en daar-
door dat tijdperk veel beter te doen begrijpen dan lange beschou-
wingen, die enkel tot het verstand spreken.

Hij, die dieper doordringt in de vraagstukken, die het antieke
muntwezen stelt, zal den tijd daaraan besteed niet betreuren, doch
in die onderzoekingen een bron van groot wetenschappelijk genot
ontdekken en bekend raken met een schat van wetenswaardig-
heden, waarvan hij anders onkundig zou zijn gebleven.

Amstelveen. H. J. SCHARP.
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Het karakteristieke van den voet
Toen ik in het najaar van 1900 te Athene op de Πλατε�α τï�
ΣυντÀγµατïσ langs de tafeltjes van Zacharatos, de mondaine
confiserie en theeschenkerij van de hoofdstad, slenterde, hoorde
ik een ijs-lepelende dame zeggen: ¥Ûνïς, µεγÀλα πÞδια („Vreemde-
ling, groote voeten”). Ik keek om en omdat de dame onmiddellijk
eclipseerde achter haar waaier, bemerkte ik, dat ik werkelijk de
bedoelde was. Ik vroeg me af: Is dit nu datgene, wat me het meest
als vreemdeling kenmerkt en niet mijn teint, mijn haar, of iets
anders, dat mij bij Grieken meer was opgevallen dan hun bij de
onze vergeleken kleine voeten ? Wij merken ook wel eens iets op
aan de voeten van iemand, die voor ons gaat; b.v. dat hij zijn
schoenen scheef loopt, of, als we tegenover hem staan, dat zijn
schoenen slecht gepoetst zijn, maar dat groote voeten het eerste zou
zijn, dat bij een vreemdeling wordt opgemerkt, dat leek me toch
zonderling. De gedachte kwam bij me op, of er iets primitiefs in
kon schuilen uit den tijd, toen men nog blootsvoets ging; want han-
den zeggen ons veel meer dan voeten, zelfs als het om de gelijkenis
met een ander gaat („hij heeft net zulke handen als zijn vader”).

Het volgende heb ik bij Homerus opgemerkt à propos van der-
gelijke gelijkenissen:

Od. I 208 zegt Mentes tot Telemachos, dat hij frappant op Odus-
1 Mél. Ec. fr. Rome LVI (1939), 249 vv., met illustr.
2 zie Am. Journ. Arch. XLIV (1940), 114/5.
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seus lijkt, „wat oogen en hoofd betreft”; hier spelen de voeten dus
geen rol.

Od. IV 149 v. zegt Menelaos tot Telemachos: „Want van hem
(Odusseus) waren zóó de voeten en zóó de handen, en de oogopslag
en het hoofd, en daarboven het haar”. Dit is welhaast het heele
uiterlijk ‘van top tot teen’ of liever ‘van teen tot top’, want het valt
op, dat Menelaos met de voeten begint.

Od. XIX 358 vv. beveelt Penelope haar dienstmaagd Eurukleia:
„Wasch den tijdgenoot van uw heer; reeds is hij zóó wat voeten en
zóó wat handen betreft; want in de misère verouderen de menschen
snel”. Hier worden speciaal voeten en handen genoemd, maar na-
tuurlijk kunnen de voeten het eerst genoemd zijn onder den indruk
van de voetwassching, die gaat gebeuren.

Ibid. 380 v. zegt Eurukleia, diep geroerd: „Maar ik verklaar nog
nooit iemand te hebben gezien zóó gelijkend, als gij gelijkt, op
Odusseus in gestalte, stem en voeten”. In weerwil van de voetwas-
sching, die gaat beginnen, noemt rij de voeten in de derde plaats,
waaruit ik opmaak, dat Penelope deze zooeven niet in de eerste
plaats noemde terwille van de voetwassching.

Ook op latere, natuurlijk van Homerus afhankelijke, dichters
schijnt de beteekenis, die deze aan den voet als herkenningsteeken
toeschrijft, indruk te hebben gemaakt. Immers Aeschylus laat in de
Choephoroi (ik dank deze plaats aan A. Rutgers van der Loeff )
Elektra vertellen, dat ze op het graf van Agamemnon een haarlok
heeft gevonden, die precies op haar eigen haar gelijkt, zeker omdat
het blond was: immers het voorrecht van blond-zijn, dat bij Homerus
alleen aan Menelaos toekomt, wordt later aan alle Atriden toege-
kend; en dan gaat ze verder (205, 209 v.): „En waarlijk de voet-
sporen, een tweede bewijs . . . de hielen en de inprenting van de
voeten komen gemeten met mijn voetsporen overeen.” Conclusie:
Beslist is Orestes in de buurt! 1

Van anderen aard is, wat verhaald wordt II. XIII. 70 vv.
Daar zegt Aias Oileus, als Poseidon, die hem tot strijden heeft
aangespoord, weer heengaat: „Dit is niet Kalchas, de vogelver-
klarende ziener; want ik herkende gemakkelijk, toen hij heenging,
van achteren den gang van zijn voeten en schenen.” — Toen

1 Tegen deze zonderlinge gelijkstelling van manne- en vrouwevoeten komt
elektra òp bij Euripides (Klektra 536 v.). Als de Presbus daar met hetzelfde
voetenargument aankomt, zegt zij: „Van broeder en zuster kan de voet niet
gelijk zijn, maar de mannelijke wint het.”
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Poseidon met hem sprak van aangezicht tot aangezicht, had hij
hem niet herkend! — Van anderen aard: immers hier wordt de
nadruk gelegd op den gang der voeten, d.w.z. de démarche, de
wijze van loopen. Dat men een mensch herkent aan zijn gang nog
voordat men zijn gezicht kan onderscheiden, behoeft voor óns
(uit eigen ervaring zou ik durven zeggen: vooral als men sterk bij-
ziende is) geen nadere verklaring; iedereen weet het. Maar de voet
als lichaamsdeel alleen heeft blijkbaar voor de oudste Grieken van
wie we weten, evenals voor onze tijdgenooten, grooter beteekenis
gehad dan voor ons. Groote voeten van „Europeanen” trekken de
aandacht van moderne Grieksche dames, zooals het rosse haar der
Germanen indruk maakte op de Romeinen, de hooge gestalte der
Westerlingen de Japanners verbaast en het blanke teint van Broe-
der Bleekgezicht de Roodhuiden.

Het spijt me, dat ik nooit een Griekschen man over mijn voeten
heb geconsulteerd, maar — hij zou waarschijnlijk te hoffelijk zijn
geweest om zich ongunstig uit te laten.

Wassenaar. G. E. W. VAN HILLE.
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