
Het laatste lied
Onmiddellijk voor het lied, dat het vierde boek en daarmee het

lyrisch dichtwerk van Horatius zou besluiten, heeft de dichter de
verplichte huldiging geplaatst van Tiberius Claudius Nero, die door
zijn stiefvader Augustus en door de publieke opinie verre werd
achtergesteld bij zijn jongeren broeder Drusus en, op hoogen leef-
tijd als tweede Augustus gehaat en verbitterd stervend, een ramp-
zalige herinnering zou nalaten. Het is dan ook waarlijk geen wonder
of toeval, dat de vervulling der ongaame aanvaarde opdracht hier
vervluchtigt tot een episode in een zwaargedragen verheerlijking
van den oppersten veldheer zelf, waarbij in het Oosten enWesten de
wenschen verder gaan dan de werkelijkheid, maar de Germaansche
Sygambren een actualiteit van het jaar der publicatie beteekenen:

Hoe kan senaatsbesluit, hoe volksbesluit
ooit met der eerbewijzen volle maat
in opschrift en geschiedboek uw verdiensten
vereeuwigen, Augustus, grootste vorst,
zoover de zon schijnt langs bewoonde kusten ?

Nog onlangs hebben Vindeliciers,
van Romes wetten wars, uw macht gevoeld.

Want nauw had Drusus met uw legerscharen
den trots gebroken van ’t Genaunendom,
’t snelvoetig Breunenvolk, de Alpenburchten,
of ziet, zijn broeder fnuikt in heeten strijd
der Raetiërs geweld met ’s hemels gunst.

Ziet, blinkend velt zijn zwaard den vijand neer,
die zich vrijwillig had ten dood gewijd.

Gelijk de stormwind, die de golven zwiept,
als der Plejaden rei het zwerk verscheurt,
zoo breekt hij wakker op zijn snuivend ros
dwars door de drommen van den vijand heen.
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Zoo stuwt de Aufidus zijn golven voort
in ’t rijk van Daunus, als met watersnood
hij ’t wel bebouwde land onstuimig dreigt,
zooals Tiberius de wilde horden
uiteendrijft, wegmaait, en den grond bedekt
met lijken, overwinnend zonder rouw.

Dat danken wij uw macht, uw wijs beleid,
uw goed gesternte. Want juist vijftien jaar,
nadat de haven van Alexandria
en ’t ledig hof voor u de poort ontsloot,
verleent het lot u dezen oorlogsroem
en zegent zoo opnieuw uw krijgsbanier.

De onbedwongen Basken, Perzen, Hindoes,
de vluchtende Kozakken zien naar u
bewondrend op, o steun en toeverlaat
van Rome, van Itaalje, van het Rijk!

De Nijl, wiens oorsprong niemand is bekend,
de Donau en den snelle Tigris-stroom,
de walvischzee, die Engeland bespoelt,
het Gallisch volk, dat dood noch duivel vreest,
de harde bodem van het Spaansche land
gehoorzaamt u. Ja, zelfs ’t bloeddorstig ras,
dat zich Sygambren noemt, eerbiedigt u
en legt op uw bevel de wapens neer.

Evenals echter het vierde lied, dat met officieelen pronk Drusus’
overwinningen bezong, gevolgd werd door een minder hoogdravende
maar meer persoonlijk gevoelde viering van den ouden heerscher,
sluit bij de oorlogsfanfare vanditveertiendelied, waarmee de dichter
zich meer geweld aandeed, dan hij ooit weer doen wil, een bijkans
losbandige huldiging aan van den Caesar als vredesvorst, tevens een
triomfantelijk afscheid van den tot wijsheid verstillenden dichter,
eindigend met een avonddronk op de stammoeder van het keizerlijk
huis, de godin van het eeuwig jonge leven, die hij ook had aange-
roepen tot opening van dezen nabloei, een afscheid, waarin geen
snik van weimoed klinkt, maar veeleer een juichkreet van ver-
lossing:
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Toen ik van vechten zingen wou
en ingenomen steden,

gaf Phoebus met zijn lier een snauw:
,,Blijf bij je kleinigheden!”

In uw tijd, Caesar, is aan ’t land
weer rijker oogst ontsprongen,

zijn uit der Parthen trotsche hand
de vaandels weer ontwrongen.

De oorlogspoort, de Janus-deur,
gij hebt ze laten sluiten.

Der tuchteloosheid willekeur
hebt gij slechts kunnen stuiten.

Uw roepstem heeft ze weergebracht,
die oud-Latijnsche zeden,

eens Romes, eens Itaaljes kracht,
kiem van ’t roemruchtig heden,

nu Romes majesteit gebiedt
van ’t Oosten tot het Westen,

nu bnrgertwist en oproer niet
uw vrede durft verpesten.

Waar Caesars naam, waar Caesars stem
op aarde heeft geklonken,

eerbiedigt heel de wereld hem,
in deemoed neergezonken.

Wij, Romes burgers, aan den disch
met vrouw en kroost vereenigd,

genietend van de lafenis,
die alle zorgen lenigt,

gedenken eerst des hemels gunst
en dan bij zang en snaren

den Leider en zijn hooge kunst,
vrouw Venus en de haren.

Den Haag. A. RUTGERS VAN DER LOEFF.
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De geschiedenis van Mania en haar
schoonzoon Midias

In het eerste hoofdstuk van het derde boek van Xenophons Hel-
lenica wordt de geschiedenis verteld van Mania, een vrouw, die
een tijd lang onder-satraap van den koning van Perzië is geweest,
maar daarna door haar schoonzoon Midias ten val is gebracht. Deze
episode is ingevoegd in het verhaal van de krijgsbedrijven der La-
cedaemoniers, die gehoor hadden gegeven aan het verzoek der
Klein-Aziatische Grieken om hen van het juk der Perzen te komen
bevrijden. Nadat eerst Thibron aan het hoofd van het leger had
gestaan, werd deze in den herfst van het jaar 399 v. Chr. opgevolgd
door Dercylidas, die terstond optrok tegen het landschap Aeolis,
m het N.W. van Klein-Azie. Xenophon vervolgt dan zijn verhaal
aldus:

,,Dit gedeelte van Aeolis1 behoorde tot de satrapie van Phar-
nabazus, maar Zenis, afkomstig uit Dardanus, 2 had tot zijn dood
toe onder hem als onder-satraap over dit land geregeerd; toen deze
nu aan een ziekte ten offer was gevallen en Pharnabazus aanstalten
maakte om de onder-satrapie aan iemand anders te geven, rustte
Mania, de vrouw van Zenis, die eveneens uit Dardanus stamde, een
heele karavaan uit en zij nam de noodige geschenken mee, niet alleen
om aan Pharnabazus zelf te vereeren, maar ook om te pleizieren zijn
bijzitten en hen, die den meesten invloed op Pharnabazus hadden
en zóó begaf zij zich op weg. Nadat zij nu ter audientie was toege-
laten, zeide ze: ,,Pharnabazus! mijn man was gewoon u de belas-
tingen naar behooren af te dragen en hij was ook overigens een goed
vriend voor u, zoodat gij hem herhaaldelijk onder waardeerende
woorden hebt geeerd. Als ik u dan nu even goede diensten zal be-
wijzen als hij, waarom behoeft gij dan een anderen man tot onder-
satraap aan te stellen? Maar zoo ik het u in eenig opzicht niet naar
den zin zal maken, zal het toch immers aan u staan mij mijn bewind 
te ontnenien en het aan iemand anders te geven.” Op Iiet hooren
dezer woorden kwam Pharnabazus tot het inzicht, dat die vrouw
onder-satraap moest worden. Toen zij nu als gebiedster over dat
land was opgetreden, droeg zij de belastingen even zorgvuldig af
als haar man dat had gedaan en bovendien bracht zij, telkens wan-

1 Bedoeld wordt het Noordelijk gedeelte.
2 Grieksche kolonie aan den Hellespont.
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neer zij bij Pharnabazus kwam, geschenken voor hem mee en wan-
neer hij in haar kustland kwam, ontving zij van alle gouverneurs
hem steeds op verreweg de schitterendste en hartelijkste wijze en
zij zorgde ervoor, dat de steden, die hij onder haar bestuur had
gesteld, niet voor hem verloren gingen en van diegene, die niet
onderworpen waren, voegde zij Larisa, Hamaxitus en Colonae,
steden, die aan zee gelegen zijn, aan haar gebied toe; zij deed in
zoo’n geval niet een Grieksch huurlingenleger aanvallen op de for-
tificaties en hield, gezeten in een reiswagen, persoonlijk toezicht
daarbij; als zij dan iemand een eervolle vermelding waardig had
gekeurd, begiftigde zij hem onbekrompen met geschenken en z66
maakte zij vau haar huurlingenleger een keurbende. Zij nam ook
deel aan de veldtochten van Pharnabazus, o.a. wanneer deze een
inval deed in het land der Mysiërs of der Pisidiërs (dezen teisteren
namelijk herhaaldelijk het gebied des konings). Dientengevolge be-
handelde ook Pharnabazus van zijn kant haar met het grootste
respect en hij riep haar somtijds bij zich om haren raad in te winnen.
Toen zij nu echter reeds de veertig was gepasseerd, liet Midias, die
getrouwd was met haar dochter, zich ophitsen door zekere lieden,
die beweerden, dat het een schandaal was, dat een vrouw het gezag
uitoefende, terwijl hij zelf slechts een ambteloos burger was. Daar
zij nu wel tegen de andere mannen zeer op haar hoede was, gelijk
dat bij een tyrannie geboden was,. maar in hem vertrouwen had en
hem gewoon ontving, zooals een vrouw dat haar schoonzoon doet,
zou hij, naar meu zegt, bij een bezoek haar hebben geworgd. Hij
doodde ook haar zoon, een, beeldschoonen jongeman van omstreeks
zeventien jaar. Na het verrichten van deze euveldaden maakte hij
zich meester van de sterke vestingen Scepsis en Gergis, waar Mania
o.a. vooral hare geldmiddelen had gedepoueerd. Maar de overige
steden wilden hare poorten niet voor hem openen, want de garni-
zoenen, die erin gelegerd waren, maakten, dat zij voor Pharnabazus
behouden bleven. Vervolgens stuurde Midias geschenken aan Phar-
nabazus en gaf den wensch te kennen, dat hij nu het land onder zijn
bestuur zou krijgen, precies zooals Mania er vroeger over had ge-
regeerd. Maar de ander antwoordde hem, dat hij zijn cadeaux
maar voor zich moest houden, totdat hij zelf ze tegelijk met hem
in eigen persoon zou komen halen; want,zei hij, hij zou niet inleven
willen blijven, als hij Mania niet had gewroken.” 1

1 Hellenica III. 1. 10—16.
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De loop der gebeurtenissen brengt echter mede, dat niet Pharna-
bazus als wreker van Mania optreedt, maar wel Dercylidas. In een
enkelen dag openen Larisa, Hamaxitus en Colonae vrijwillig hare
poorten voor hem, welk voorbeeld nog door eenige andere steden
wordt gevolgd. De sterke vesting Cebren veroorzaakt hem een op-
onthoud van eenige dagen, maar ook deze geeft zich daarna over.

Midias geraakt nu in een moeilijk parket. Aan den eenen kant is
hij bang voor de komst van Pharnabazus, aan den anderen kant
vreest hij ook Dercylidas, terwijl hij tevens de burgers in zijne steden
niet meer kan vertrouwen. Hem resten nu nog slechts Scepsis en
Gergis. Na met Dercylidas onderhandeld te hebben, vergunt hij
dezen Scepsis binnen te trekken. Als Dercylidas daarna tegen Gergis
oprnkt, weet Midias niet beter te doen dan met hem mee te gaan.
Onderweg verzoekt hij, dat men hem althans deze laatste stad zal
geven, waarop Dercylidas ten antwoord geeft: ,,Gij zult alles krij-
gen, wat u toekomt.” Deze woorden zijn natuurlijk ironisch op te
vatten, gelijk Dercylidas Midias ook verder met groote ironie be-
handelt. Als zij samen voor de sterke bolwerken van Gergis staan,
zegt Dercylidas: ,,Geef bevel, Midias, de poorten te openen” en
Midias durft niet anders te doen dan aan dit bevel te gehoorzamen.
Nadat de Spartaansche veldheer op de burcht een offer heeft ge-
bracht aan de godin Athene, ontneemt hij aan Midias diens lijf-
wachters om ze zelf als huurlingen in zijn dienst te nemen, zeggend:
,,Voor Midias bestaat nu toch immers geen enkel gevaar meer”
d.w.z. hij is niet langer despoot en behoeft dus geen lijfwacht meer.
Vervolgens moet Midias alles opgeven, wat zijn vader hein heeft
nagelaten en als hij daarmee bezig is, zeggen eenige omstanders,
onder wie zich ook burgers van Scepsis bevinden, die meegetrokken
zijn naar Gergis: ,,Die vent bedriegt je, Dercylidas!” naar aanleiding
waarvan deze spottend opmerkt: ,,Nu moeten jullie niet zooveel
drukte over iedere kleinigheid maken.” Dercylidas vervolgt dan:
,,Zeg mij eens: onder wien ressorteerde Mania?” Alle aanwezigen
zeiden: ,,0nder Pharnabazus.” ,,Dan waren dus hare bezittingen
ook van Pharnabazus?” ,,Zeer zeker.” ,,Dan zullen ze dus nu wel
van ons zijn, daar wij nu de macht in handen hebben; Pharnabazus
is immers een vijand van ons. Welaan! men wijze ons dan den weg
naar de plaats, waar de geldmiddelen van Mania en Pharnabazus
gedeponeerd zijn.” Men brengt hem dan naar het huis van Mania,
dat Midias van haar had geerfd, en ook nu weer gaat laatstgenoemde
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zelf mee. Dercylidas neemt al het geld in beslag, sluit het achter
slot en verzegelt de bergplaatsen, waarna hij er bewakers over aan-
stelt. Als dan Midias vraagt: ,,Maar waar moet ik dan wonen,
Dercylidas?”, krijgt hij ten antwoord: ,,Waar het u van rechtswege
toekomt, Midias: in uw eigen vaderstad Scepsis en in het huis, dat
gij van uw vader hebt geerfd.”1

In dit eigenaardige verhaal zijn in het bijzonder merkwaardig de
woorden, die Mania spreekt tot Pharnabazus: ,,Als ik u dan nu even
goede diensten zal bewijzen, als mijn man u heeft bewezen, waarom
behoeft gij dan een anderen man tot onder-satraap aan te stellen?”
Wij hebben hier de rechtvaardiging van den vrijen vrouwenarbeid
,,in a nutshell.” De beperkende voorwaarde, die Mania aan haar
verzoek verbindt, toont aan, dat het haar niet aan verantwoorde-
lijkheidsgevoel ontbreekt.

Xenophon heeft zich op nog wel meer plaatsen in zijne geschriften
met het vrouwenvraagstuk bezig gehouden. Terloops wil ik in dit
verband meldmg maken van de anecdote van Aristarchus.2 Toen
tengevolge van het optreden der dertig tyrannen vele burgers uit
Athene waren weggevlucht, kreeg Aristarchus in zijn huis een ware
invasie van vrouwelijke familieleden, die onverzorgd waren achter-
gebleven. Hij had niet genoeg geld om al deze zusters en nichten te
onderhouden. Socrates raadt hem aan de dames handenarbeid te
laten verrichten. Deze raad wordt opgevolgd en het verblijdend re-
sultaat is, dat de vrouwen zooveel met haar werk verdienen, dat
zij niet alleen zichzelf in ’t leven kunnen houden, maar den heer des
huizes nog op den koop toe, zoodat deze thans de eenige in huis is,
die te eten krijgt zonder ervoor te werken.

De belangstelling voor deze onderwerpen zal bij Xenophon zijn
opgewekt door zijn omgang met Socrates. Dat de vraag, of de
vrouw al of niet geschikt was allerlei werk te verrichten eii zelfs
deel te nemen aan het besturen van den staat een van de punten
van onderzoek heeft uitgemaakt in den kring van Socrates en de
zijnen, weten wij hoofdzakelijk uit een lang fragment in Plato’s
Republiek. 3 Ik kan hier slechts heel kort enkele hoofdpunten van
het betoog aangeven. Uitgaande van het feit, dat de mensch, wan-
neer hij van de diensten van waak- en jachthouden wil profiteeren,

1 Hell. III. 1. 28 in fine.
2 Memor. II. Cap. 7.
3 Plato Republiek L. V. pagg. 451 C.—457 B.
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daartoe niet slechts de reuen, maar ook de teefjes aanwendt, mits
deze dieren voor het werk, dat zij zullen moeten verrichten, behoor-
lijk zijn afgericht, komt Socrates tot de conclusie, dat tot wachters
in den idealen staat niet slechts de besten onder de mannen, maar
ook de besten onder de vrouwen moeten worden aangesteld. De on-
afwijsbare voorwaarde is dan echter, dat deze vrouwen een opleiding
moeten ontvangen, die haar in staat stelt het werk, dat zij zullen
doen, behoorlijk te verrichten; zij zullen muziek 1 en gymnastiek
moeten beoefenen. Dan zullen zij niet slechts geschikt worden om
mede den staat te besturen, maar zij zullen ook mee ten oorlog
kunnen trekken.

Dat Xenophon Socrates soortgelijke betoogen heeft hooren hon-
den als hem hier door Plato in den mond worden gelegd, zegt hij
zelf op een plaats in de Memorabilia. 2 Met betrekking tot de ge-
schiedenis van Mania zou ik daarom dit willen zeggen: een resul-
taat, dat de geniale leermeester langs den weg der philosophische
redeneering heeft gevonden, wordt hier door zijn leerling met een
voorbeeld uit de praktijk belicht. Als hij ons de figuur van Mania
teekent, zegt hij als ’t ware: Ziehier dan een vrouw, die niet slechts
over een landstreek heeft geheerscht, maar die ook deel heeft ge-
nomen aan veldtochten en daarbij soms persoonlijk het opperbevel
heeft gevoerd. Zulke vrouwen leven niet slechts in de fantasie van
Socrates, neen, zij bestaan in werkelijkheid, zij het ook, dat haar
aantal gering is.

Ten tijde, dat Xenophon zijne geschriften publiceerde, leefden de
vrouwen der gezeten Atheensche burgers nog meestal in een soort
van kloosterachtige afzondering. Op de voor hem eigenaardige
manier heeft dus óók Xenophon, voorzoover hij daartoe in staat
was, ertoe meegewerkt om aan de Grieksche vrouw in het algemeen
en aan de Atheensche in het bijzonder den weg te wijzen naar een
betere toekomst met nieuwe mogelijkheden.

Amsterdam. M. J. BAALE.

1 Onder µïυσικÜ verstaan de Grieken niet slechts, wat wij tegenwoordig
,,muziek” noemen, maar ook ,,artistieke en wetenschappelijke opleiding.”

2 III. 9. 11 in fine. ,,Socrates toonde bij herhaling aan, dat de vrouwen op
het gebied van het wolspinnen de mannen de baas waren, omdat de vrouwen
er de weet van hadden, maar de mannen niet.”

Het doen van allerlei werk is dus niet in de eerste plaats een quaestie van
sekse, maar wel van opleiding.

Bovengenoemde mededeeling valt te vergelijken met een zin, die te lezen
is in het lange fragment uit de Republiek en wel op pag. 455 C.
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Een schuttersmaaltijd in de Oudheid
Het werk ,,ab urbe condita” van den Romeinsen historicus Titus

Livius behelst zeer vele beschrijvingen van krijgsbedrijven en een
enkele, zeldzame mededeling over een kunstaangelegenheid, die
opvalt. De plaats,die ik op ’t oog heb, staat in het 24ste boek, hoofd-
stuk 16, § 19. Laat ik de samenhang weergeven en de plaats zelf
vertalen.

Met grote moeite hadden de Romemen, in de 2de Punische oorlog,
onder het opperbevel van Gracchus, een slag (bij Beneventum) ge-
wonnen. Groot was de vreugde en toen de soldaten naar Beneven-
tum terugkeerden, niaakten ze eerder de indruk van een feest dan
van een veldslag terug te keren. De bewoners van de stad wilden —
met goedvinden van Gracchus — hen op een feestmaal onthalen.
Deze stond het toe, op voorwaarde, dat allen op straat zouden eten.
Nu waren er onder de soldaten gewezen slaven; na de nederlaag bij
Cannae waren in het Romeinse leger slaven opgenomen, die nu,
ter gelegenheid van dit feest, waren vrij verklaard. Deze gebruikten
de maaltijd met (witte vilten) hoeden op of met witte wollen banden
om het hoofd. Dit waren symbolen van de vrijheid (men denke aan
de vrijheidshoed!). Sommigen lagen aan, anderen stonden, die tege-
lijk bedienden en aten. Dan zegt de schrijver:

,,De zaak scheen Gracchus waard, nadat hij te Rome was terug-
gekeerd, opdracht te geven het tafereel van het feestelijk vieren van
dien dag te schilderen in de tempel van de godin der vrijheid.”
Tot zover Livius.

We kunnen ons denken, dat de witte hoeden en linten, vooral in
’t oog der Romeinen, die niet gewoon waren hoeden te dragen, een
eigenaardig, schilderachtig effect hebben gemaakt, waartoe de le-
vendigheid van de soldaten niet weinig zal hebben bijgedragen.
Zonder twijfel heeft Gracchus oog voor het pittoreske gehad, want
het onderwerp moest zich lenen voor schilderen, waartoe hij op-
dracht wilde geven. Ook het feit, dat hij juist aan deze wijze van
,,vereeuwigen” dacht van deze glorienjke dag, bewijst zijn belang-
stelling voor de schilderkunst, al zullen we nooit kunnen uitmaken
hoever deze ging en in welke verhouding bij hem kunstzin, eerzucht,
vaderlandsliefde enz. gemengd zijn geweest.

Op de vraag, of de schilderkunst bij de Romeinen over ’t alge-
meen in hoog aanzien stond, kan op deze plaats niet uitvoerig
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worden ingegaan. De mededeling, dat een zegevierend opperbevel-
hebber een schilderwerk een plaats in een tempel waardig keurde,
schijnt erop te wijzen, dat de vraag in bevestigende zin moet
wordenbeantwoordenindetijd, waarin deze gebeurtenissen spelen
(214 v. C.), kon Griekenland bogen op erkende meesters op ’t gebied
der schilderkunst.

Herodotus (IV 88) vertelt van een soortgelijke gebeurtenis, die
reeds ongeveer drie eeuwen voor de bij Livius vermelde had plaats
gevonden: er is hier trouwens geen sprake van een maaltijd, waar-
aan krijgslieden zijn verenigd. Het betreft de tocht van koning
Darius tegen de Scythen en de brug over de Bosporus, die hiervoor
nodig was, die werd gebouwd door den architect Mandrocles. De
koning gebruikt de gelegenheid de Bosporus en omgeving te be-
zichtigen — wie deze gezien heeft, weet, dat deze niet alleen uit stra-
tegisch oogpunt van belang is, niaar met zijn fmaie bouwwerken
en bosschages op beide geaccidenteerde oevers ook indrukwekkend
door natuurschoon — en wanneer de brug zijn tevredenheid kan
wegdragen, geeit hij den bouwmeester een vorstelijke beloning.
Deze laat nu een schilderij vervaardigen, waarop was voorgesteld
de brug, waarover het leger trekt en de koning op een troon. Dit
werk kreeg een plaats in de Hera-tempel van zijn vaderstad Samos.

Om nu echter op onze plaats bij Livius terug te komen: wanneer
men zich enige voorstelling tracht te maken van het bonte tafereel
van de aan de maaltijd verenigde strijders en men zoekt naar een
analogon in de nieuwere schilderkunst, dan dringt zich aanstonds
de gedachte op aan onze schuttersmaaltijden: de feestmaaltijden
der schuttersgilden. Men kent deze typisch oud-Hollandse groepen-
afbeeldingen van vaak zeer grote afmeting: de machtige bekende
schuttersmaaltijd van B. van der Helst in het Rijksmuseum en
vooral de eersterangskunstwerken op dit gebied van den groten
Frans Hals in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Dit alles is
thans helaas wegens oorlogsgevaar tijdelijk op veiliger plaatsen
ondergebracht. Ook bij de schuttersstukken van Hals is sprake van
opdrachten. Maar terwijl we ons nog kunnen overtuigen van het
meesterschap, waarmee Hals de geweldige moeilijkheden van een
dergelijke opgave heeft overwonnen, is ons dit niet mogelijk bij den
anonymen kunstenaar der oudlieid, wiens werk is verloren gegaan.
We stellen slechts vast, dat diens technisch vermogen aanzienlijk
moet geweest zijn.

Haarlem. D. M. HOOGEVEEN.
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