
Penning Nederlandsch Klassiek Verbond
Het Nederlandsch Klassiek Verbond heeft het gelukkige denk-

beeld gehad voor de penning, die het bij zeer speciale gelegenheden
aan bijzonder verdienstelijke leden wenst toe te kennen, een beslo-
ten prijsvraag uit te schrijven. De Amsterdamse beeldhouwer
Han Richters is uitverkoren, die in een fraaie en zinvolle giet-
penning wezen, doel en streven van het Verbond treffend heeft
uitgebeeld.

Op de voorzijde zien wij drie in antieke kledij gehulde mannen
in levendige discussie verdiept. De staande en de zittende zetten
hun argumenten klem bij met gebaren, de liggende hoort rustig
en aandachtig toe. De ranke figuurtjes zijn geheel klassiek van
geest, maar zijn op onmiskenbaar moderne wijze in het penningrond
gezet. Van de gedurfde en toch volkomen evenwichtige compositie
is de zo karakteristieke spreuk ,,Gnoothi seauton”, in Griekse
letters, een onmisbaar onderdeel.

Minder krachtig, maar bekoorlijk en harmonisch is de keerzijde.
Athena zit, in gemakkelijke houding, in de lectuur van een boekrol
verdiept, haar lans tegen de schouder geleund, haar helm achteloos
neergezet. Het hier strak gesloten omschrift — even door de lans
onderbroken — geeft in kloeke letters de naam van het Verbond.

Al met al, een penning van allure, die kunstenaar en opdracht-
gever eer aandoet!

’s-Gravenhage. A. N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA.

Ook thans nog?
In een beschouwing over antieke stenographie in de 4de afleve-

ring van deze jaargang wijst Prof. Sizoo er, in navolging van Lamer,
op, dat het onjuist is hier de vraag: toen ook al? te stellen. In plaats
van een vraag past hier, aldus Prof. Sizoo, een constatering: ook
thans nog.

Inderdaad is de verbazing, die in de formule „toen ook al?” tot
uiting komt, in wezen een miskenning van de prestaties der oud-
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heid. Wij zijn geneigd de materiële cultuur van onze tijd te beschou-
wen als uitsluitend een product van onze tijd, genomen in ruime
zin als: de laatste 100 jaar. Vandaar de verbaasde vraag, als dit
veronderstelde eigen product een erfenis blijkt te zijn. De verbazing
bewijst, dat wij de erflaters hebben onderschat, of — anders ge-
zegd — dat wij ons zelf hebben overschat.

Niettemin moeten wij ons er voor hoeden de weegschaal te zeer
naar de andere zijde te laten doorslaan. Het gevaar bestaat, dat
het „ook thans nog” ons evenzeer een vals beeld van de oudheid
zal geven, doordat het in de identificatie van het hedendaagse met
het antieke het kenmerkende onderscheid dreigt te verdoezelen.
De opsomming van Lamer, zoals die door Prof. Sizoo wordt geci-
teerd, is ongetwijfeld een waarschuwing voor hen, die geneigd zijn
de prestaties der oudheid te onderschatten, doch men zou deze
prestaties evenzeer miskennen door de lijst zonder voorbehoud te
aanvaarden.

Ter illustratie van deze algemene overwegingen mogen hier
enkele opmerkingen volgen over twee onderwerpen uit de lijst van
Lamer, het eerste (Aborte mit Wasserspülung) en het laatste
(Zentralheizung). Wij kunnen weliswaar zijn alphabetische op-
somming hier niet volledig recht doen, maar omspannen dan toch
door deze keuze het gehele alphabet.

Om met de A te beginnen: men behoeft geen gebreveteerd lood-
gieter te zijn om te weten, dat voor een aanleg van een watercloset
twee zaken absoluut vereist zijn: een waterleiding en een riolering.
En ook zonder diepgaande kennis van de antieke cultuur zal men
weten, dat er op deze beide punten een diepe kloof gaapt tussen
onze tijd en de oudheid. Natuurlijk zijn op tal van plaatsen bij op-
gravingen sporen gevonden van goten en buizen, die hebben ge-
diend tot afvoer van water en afvalproducten. Zo bijv. reeds in
Assur, omstreeks 2000 v. Chr., waar gebruik gemaakt is van
bitumen om deze goten waterdicht te maken. Doch nergens is
sprake van een rioleringssysteem, waarop alle woningen konden
lozen. Zelfs niet in Rome, waar toch het rioleringssysteem het best
ontwikkeld was. Het bezat een net van ondergrondse kanalen (ten
dele zelfs in moderne tijd nog in gebruik), die via het hoofdkanaal,
de Cloaca Maxima, in de Tiber uitmondden. Daarop loosden o.m.
de openbare latrines, doch er profiteerde slechts een zeer gering
aantal particuliere woningen van, nl. die gelegen in de directe
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Han Richters, Penning Nederlandsch Klassiek Verbond.
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nabijheid van één van de riolen, en dan nog alleen de benedenver-
diepingen. Vooral dit laatste is veelzeggend in een stad, waar
verreweg het grootste deel van de mensen in huurkazemes van 5
of 6 verdiepingen woonde. De onwelriekende consequenties van
deze situatie laten zich gemakkelijk denken.

Ook een waterleiding is geen onbekende grootheid in de oudheid,
maar alweer: het is niet, wat wij onder een waterleiding verstaan.
Kr zijn uit allerlei gebieden aquaducten bekend, waarbij Rome
weer vooraan staat. Doch zij brachten het water niet in de huizen,
althans niet op de bovenverdiepingen. Men moest het gaan halen
— of door een aquarius laten halen — bij een fontein in de buurt. De
dichter Martialis woonde in Rome in de nabijheid van de Aqua
Marcia, doch had thuis geen water (cf. IX, 18). Hij woonde drie
hoog (tribus scalis).

Uit het bovenstaande volgt, dat „Aborte mit Wasserspülung” in
de oudheid geen regel, doch uitzondering waren. Men vond ze o.a.
te Rome in een aantal particuliere woningen en in de openbare
latrines, dank zij een fortuinlijke combinatie van aansluiting op
een riool en aanwezigheid van een waterloop (beekje of aquaduct),
die voor constante doorspoeling van het riool zorgde. Een systeem,
dat men het best kan vergelijken met een boven een sloot of beekje
gebouwd privaat, zoals „ook thans nog” wel voorkomt. Curiosi-
teitshalve zij vermeld, dat ons watercloset in een geheel ander
opzicht wel als een erfenis uit de oudheid beschouwd kan worden.
De hefboom nl., die voor het doorspoelen wordt opgelicht door
een rukje aan de trekker, en vervolgens het reservoir weer afsluit,
zodat het kan vollopen, ontmoeten we reeds in de oudheid. Hij
deed daar dienst in een wijwaterautomaat, waarvan Hero van
Alexandrië een beschrijving geeft in zijn werk De Automatis. Na
hetgeen hierboven is gezegd over rioleringen en waterleidingen,
behoeven we ons niet te verbazen, dat de toepassing van een zo
nuttige uitvinding als deze hefboom beperkt bleef tot een „Spielerei”
en niet leidde tot de constructie van een W. C.

Tenslotte de Z: ook hier geldt, dat de benaming meer doet ver-
wachten dan er in feite is. Kenmerkend voor c.v. is, dat met behulp
van één centrale warmtebron een reeks van ruimten verwarmd
wordt. De zgn. c.v. der oudheid evenwel verwarmde als regel niet
meer dan één ruimte, desnoods twee aangrenzende. Typerend voor
het antieke systeem is niet de centrale warmtebron, doch de wijze,
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waarop een bepaalde ruimte werd verwarmd. Dit blijkt uit de aan
het Grieks ontleende benaming: hypocaustum d.w.z. onder-verwar-
ming. Door warme lucht onder de vloer te brengen werd een
aangenamere temperatuur in het vertrek bereikt en werden tevens
de onaangename begeleidende verschijnselen van een houtskool-
of houtvuur vermeden. Goede schoorstenen kunnen nl. bepaald
niet als een erfenis van de antieke techniek gelden.

Het hypocaustum-systeem is naar zijn aard niet zeer geschikt
om bovenverdiepingen te verwarmen. Er zijn wel landhuizen ge-
vonden, die in de wanden buizen hadden om warme lucht van
onder de vloer omhoog te brengen, doch het is de vraag, of het
hier altijd ging om de verwarming van een bovenvertrek. De be-
doeling zal in de eerste plaats geweest zijn het vertrek, waarvan
de vloer verwarmd werd, nog behaaglijker te maken door ook
hoger in het vertrek enige warmte te brengen. Als er een bovenver-
trek was (bij landhuizen niet zeer gebruikelijk), zal dat in ongeveer
dezelfde mate geprofiteerd hebben als bij u thuis een onverwarmde
kamer, waarin een schoorsteen loopt. Want daarop komt in dit
geval de c.v. der oudheid neer. Wanneer het een aantal vertrekken
gelijkvloers betreft, kan de term c.v. nog dienen. Doch bij een
enigszins uitgebreid totaal vloeroppervlak zal dan één stookplaats
zeker niet voldoende geweest zijn. Vitruvius wijst er op (V 10. 1),
dat bij de aanleg van een badhuis de warme baden voor mannen
en vrouwen aan elkaar behoren te grenzen, zodat er een gemeen-
schappelijke stookplaats kan zijn. Dit bewijst toch wel, dat het
hypocaustum in principe slechts voor één vertrek was bedoeld
en desnoods onder bepaalde omstandigheden voor meer kon dienen.

Met deze korte opmerkingen is, al reiken zij van A tot Z, het on-
derwerp allerminst uitgeput. Er moge echter uit gebleken zijn,
dat het „ook thans nog” met voorzichtigheid gehanteerd behoort
te worden. In plaats van een constatering (zie aanhef ) past wellicht
beter een vraag: ook thans nog?

Haarlem. P. J. REIMER.
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Nobele geest
(II)

Het tweede en paraenetische deel van het Gulden Gedicht begint
met de woorden

„ . . . Sla de hand aan de ploeg dan;
Bid eerst de goden om hulp. En hebt g’u. dit alles verworven,
Helder zult gij dan inzien de band tussen goden en mensen,
En zien wat vergankelijk is en wat er eeuwiglijk blijft.
Voorts ook, zover als gij kunt, de natuur als de eenheid in ’t vele;
Zo, dat gij nimmer ’t onmoog’lijke hoopt noch u iets laat ontsnappen;
Dit ook zult gij dan inzien, dat de mens zélf ’t leed zich berokkent,
Die, waar het goede nabij is, het nimmer wil zien of wil horen!
Ja, de armzalige mens kent zelden zijn eigen verlossing,
Zwaar door het noodlot verblind. En rollende stenen gelijkend
Zwalken de sterf ’lingen voort, met al hun leed en ellende!
Gruwelijk schaadt hen de Eris, de metgezellin die zich vastklampt;
Kwaad brengt zij steeds, ach vermijd haar toch, laat haar niet

[heersen!”
De slotregels van het gehele gedicht luiden:

„Doch als gij dan eenmaal, uw lichaam verlatend, de aether zult
[ingaan,

Zult gij onsterfelijk zijn, een onsterfelijke god, en geen mens meer.”
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Merkwaardig is 40—45:

„Zorg steeds dat de slaap nw tot sluimeren geneigde oogleden ver
[blijft

Totdat gij uw daden des daags tot driemaal toe hebt gewogen:
„„Waar ging ik heden toe over, wat deed ik? Wat plicht is ver-

[geten?””
Ontstel u dan over uw kwaad, en verblijd u in al wat gij goed deed,
Poe dan dat alles, beoefen ‘t, en geef het voortdurend uw liefde”.

Vergelijk hiermede Seneca, De Ira III, 36. Hij betoogt daar, dat
wij onze geest dagelijks tot het geven van rekenschap moeten
dwingen, en vervolgt:

Faciebat hoc Sextius, ut consommato die, cum se ad nocturnam
quietem recepisset, interrogaret animum suum: quod hodie malum
tuum sanasti? Cui vitio obstitisti? Qua parte melior es? . . . Qualis
ille somnus post recognitionem sui sequitur! Quam tranquillus,
quam altus aut liber, cum aut laudatus est animus aut admonitus
et speculator sui censorque secretus cognoscit de moribus suis.

„Sextius had de gewoonte om na afloop van elke dag, wanneer
hij zich in zijn slaapvertrek terug had getrokken, zijn eigen binnen-
ste deze vragen te stellen: „Welke verkeerdheid van u zelf hebt ge
vandaag genezen? Tegen welke zonde hebt gij strijd gevoerd? In
welk opzicht zijt ge nu verbeterd?” . . . Welk een slaap moet er wel
op zulk een zelf-onderzoek volgen, hoe rustig, diep en ongestoord:
wanneer ons binnenste zijn verdiende lof of waarschuwing heeft
gekregen en als waarnemer en stille beoordelaar op zijn gedragingen
toezicht houdt”.

De oude stoïsche philosooph geeft dus het voorbeeld van zijn
geestverwant Sextius, die dagelijks vóór het inslapen zich zelf
vroeg: van welk innerlijk gebrek heeft ge u heden bekeerd, van
welke zonde hebt gij u onthouden? In welk opzicht hebt ge u ver-
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beterd . . .? Welk een slaap volgt er op zulk een zelf-inspectie, hoe
diep en hoe rustig, wanneer onze geest zich op die wijze heeft ge-.
prezen of vermaand, en als waarnemer en beoordelaar van zich zelf
in eigen binnenste zijn gedrag heeft beoordeeld?

Maar Seneca gaat nog verder, en vertelt hoe hij zelf deze methode
ook toepast: wanneer ’s avonds het licht in de slaapkamer is ge-
doofd, en zijn vrouw, welbekend met haar ega’s gewoonte, tot
zwijgen is gekomen, gaat hij zijn gehele dag na en laat hij al zijn
daden en woorden de revue passeren. Niets verbergt hij dan voor
zich zelf, niets laat hij lopen. Want waarom — zo schrijft hij dan
verder — zou ik met een bezwaard hart tegen een van mijn fouten
opzien, als ik kan zeggen: Zorg dat je zo iets niet weer doet; voor
deze maal vergeef ik het je. Bij deze of gene discussie heb je al te fel
gesproken; welnu, laat je dan op die manier niet meer in met men-
sen, die niets van de dingen begrijpen . . . . Die andere man heb je
te hard aangepakt, en je hebt hem dus voor het hoofd gestoten in
plaats van hem op de goede weg te helpen . . .

H
H

H

Tegenwoordig vernemen wij ook nogal eens iets over „zelfcri-r
tiek”; maar daarmede is dan een andere bedoeld dan deze innerlijke,
religieus-wijsgerige. De Stoa en het pythagoraeïsme bevalen dus
beide haar aan. Invloed van de ene op de andere? Waarom niet?
Maar deze gedachte van zich voor zich zèlf verantwoorden, dit ge-
wetensonderzoek — de „immanente” vorm van wat voor een
christen een gebed om Gods vergiffenis is — is zo zuiver en zo diep
menselijk, dat zij in elk mensenhart kan rijzen. Niet door wie iets
gezegd wordt, is van belang, aldus Seneca aan het slot van zijn
twaalfde brief, maar wat er gezegd wordt: en het beste dat er wordt
gezegd behoort ons allen toe.

Amsterdam. J. A. SCHRÖEDER.

Een Voorbeeld van indirecte Karakter-
tekening bij Homerus

Dr. G. J. M. J. Te Riele heeft in zijn verdienstelijk en interessant
proefschrift. Les Femmes chez Eschyle 1, aangetoond, hoe Aeschylus

1 J. B. Wolters. 1955.
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herhaaldelijk langs indirecte weg de vrouwelijke personen uit zijtt
drama’s als zodanig heeft gekarakteriseerd. „Nous nous efforcerons”,
aldus de heer Te Riele, „de déterminer les qualités féminines pré-
sentes dans les drames d’Eschyle en portant l’attention plutót sur
les données indirectes, c’est-à-dire sur la maniere dont Eschyle
fait réagir les personnages féminins, la manière dont ils s’expri-
ment, les raisonnements dont ils usent, en tant que ceux-ci diffèrent
des réactions chez les personnages masculins” (blz. 10). De schrij-
ver wijst dan op enkele voorbeelden van een dergelijke door dich-
ters veel gebruikte methode bij Homerus. De bedoeling van deze
kleine bijdrage is hieraan nog een aardig voorbeeld van indirecte
karakterisering van Nestor en Menelaus door Homerus toe te
voegen. 1

Als in het vijftiende boek van de Odyssee Telemachus in de vroege
inorgen tot zijn gastheer Menelaus heeft gezegd, dat hij nu verlangt
naar huis terug te keren, antwoordt Menelaus (68 vv., vert. Tim-
merman) :

„Telemachus, ik zal
Zeker niet langer U hier willen houden, indien naar uw thuiskomst
Gij zoo verlangt. Want ik zelf keur het af in een anderen gastheer,
Als hij te hartelijk is, overdreven, ook wanneer hij zijn gast vriend
Haat en onvriendelijk behandelt. De middenweg, die is in alles
’t Veiligst. En even onhebbelijk is het een gast, die het niet wil,
Aan t manen om huiswaarts te keeren, als iemand, die haast heeft,
Tegen te houden. d’Aanwezigen gast moet men vriendelijk onthalen,
Doch laten gaan als hij weg wil.” . . . .

Als dan Pisistratus, Nestors zoon, en Telemachus op hun terug-
weg per wagen Pylus weer naderen, zegt Telemachus tot eerst-
genoemde (199 vv.):

„Ach, breng mij
Niet uit de buurt van mijn schip, gij Godenzoon, laat mij hier blijven,
Anders weerhoudt mij de grijsaard misschien in zijn woning, zijn

vriendschap
Willende toonen. Maar ik moet nog sneller dan snel weer te huis zijn”.

Blijkbaar was Telemachus niet ten onrechte beducht voor een
al te opdringerige gastvrijheid van Nestors kant. Althans Pisistratus

1 Finsler (Homer II, 363) wees reeds vluchtig op het verband tussen de
aan te halen plaatsen.

108



denkt eens even na, slaat dan op zij af naar het strand, en zegt tot
Telemachus (209 vv.):

„Ga gij nu haastig te scheep en beveel het aan al uw gezellen,
Voor dat ik thuis ben gekomen en al es den grijsaard bericht heb.
Want ik weet het maar al te goed in gevoel en gedachte,
Hoe kortaangebonden zijn hart is. Hij laat U niet los, hoor!
Zelf komt hij hier om U bij zich te nooden. Ik durf U verzeekren
Dat hij niet zonder U keert. Hij zal toch al verschrikkelijk boos zijn!”

Zoals wij zien, zegt Pisistratus van zijn vader Nestor, dat hij
precies datgene zal doen, wat een honderd-dertig regels tevoren
door Menelaus „onhebbelijk “is genoemd. De beide passages werpen
elkaar een indirect licht toe, waarin de figuren zowel van Menelaus
als van Nestor nog weer scherper verschijnen, Menelaus van Sparta
als grand-seigneur, Nestor van Pylus als een goed willende oude
heer, maar van geringere adel; hij kent de etiquette niet.

’s-Gravenhage. J. C. OPSTELTEN.

Epidaurus
^Αγνeν øρc νησï�ï θïñδεïς �ντeς �Þντα

�µµεναι. �γνεÝη δ\�στd æρïνε�ν �σιÀ. 1

Asklepios . . . . Voor velen een inhoudloos symbool geworden,
een embleem op een doktersauto . . ., maar hoe levend wordt hij
in Epidaurus en hoeveel nader blijkt hij ons te staan dan b. v. de
meer universele maar minder menselijke Egyptische Imhotep. Het
doet weinig terzake of er oorspronkelijk een groot geneesheer van
die naam in Thessalië heeft geleefd, wiens zonen Machaon en Poda-
lirius in het Griekse leger voor Troje hebben gevochten en genees-
kundige hulp hebben verschaft (Hom. Ilias), of hij oorspronkelijk
een chthonische god geweest is, waarop zijn slang nog wijst, of dat
hij een zuiver mythologische figuur is, geboren uit de verbintenis
van Apollo en Coronis, hij blijft een schepping van de Griekse geest.
Een god, die niet vraagt, maar geeft, die zichzelf niet zoekt, maar
zich opoffert, wiens enige doel is de lijdende mensheid bij te staan.
De mythologie vertelt dat hij zelfs doden deed opstaan, waardoor

1 Rein zij ieder, die de door wierook geurende tempel binnentreedt, rein
zijn betekent, dat men heilige gedachten koestert.
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hij door Zeus die een teveel ingrijpen in de eeuwige orde vreesde,
met de bliksem werd getroffen. Maar zelfs van de onderwereld
uit ging hij door met het genezen van zieken. De zwaarmoedige
lijdende uitdrukking, die ons uit de beelden van Asklepios tegemoet
treedt, suggereert ons stellig iets Christelijks in deze Griekse god,
een doorbraak der Barmhartigheid in de schone maar wrede wereld
van het Middellandse Zee-gebied.

Het is geen wonder, dat van Epidaurus, de vermeende geboorte-
plaats van Asklepios, een enorme roep moest uitgaan, waarbij de
uitgesproken gunstige ligging eveneens een rol speelde. Wie als
wij (Griekse reis van het N. K. V. in April 1955) de regens en koude
winden van Patras en het nog ongestadige weder van Olympia
hadden getrotseerd en aan de oostkust v au de Peloponnesus de
zomer tegemoet gingen, kan begrijpen wat deze ligging betekent.
Kortom we kunnen begrijpen hoe zich om het Asklepios-heiligdom
gebouwen moesten ontwikkelen, ja zelfs een prachtig theater, om
de stroom van pelgrims te huisvesten, te voeden en bezig te houden.

Medisch-historisch beweegt zich een lijn uitgaande van zuivere
magie en volksgeneeskunde via de priestergeneeskunde naar het
menselijk-klinische (Hippocrates) en vandaar via academische
beoefening (Alexandrië) tot het pasklaar maken van geschoolde
geneeskundigen voor de praktijk, tot methodiek en systematiek.
Ik heb in een kleine toespraak tot mijn reisgenoten in het theater
van Epidaurus dit verloop mogen schetsen, alsook hoe het bouw-
werk der antieke geneeskunde, dat zijn hoogtepunt in de 2e eeuw
na C. bereikte onder Galenus e. a., zich bijna onverzwakt tot de
16e eeuw en voor sommige specialismen tot veel later heeft kunnen
handhaven. Vergeleken met de zon van Hellas is de Arabische ken-
nis slechts een „erborgtes Mondlicht” en die der Middeleeuwen een
„schimmernde Nachtlampe” (Hirschberg). We gebruiken dan ook
nog altijd veel Grieks in onze terminologie, en al is onze nyctalopie
en onze nystagmus dan iets anders dan die van Hippocrates, dat
doet er niet toe.

Epidaurus fascineert de medicus, die dagelijks met het nog steeds
bestaande geloof in wonderen en in het bovennatuurlijke zijner
patiënten te maken heeft, evengoed als de kunsthistoricus, die op
zoek is naar fraaie specimina der bouwkunst en voor wie de gehei-
men van de tholos nog onopgelost zijn.

Wij danken beschrijvingen van Epidaurus o.a. aan de geograaf.
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Strabo en aan de reisbeschrijver Pausanias, terwijl de opgravingen
ons een vrij compleet beeld kunnen geven van hoe men er vroeger
geleefd heeft. Laat ik hieraan een moderne reisbeschrijving toevoe-
gen, die naar ik hoop door mijn medereisgenoten van ons onvol-
prezen Verbond met genoegen gevolgd zal worden.

Nadat we in Nauplia het feest der Opstanding hadden bijge-
woond en ons na een korte nachtrust hadden verkwikt aan de baai
met het uitzicht op het Beulseiland, reden onze voortreffelijke
chauffeurs ons op een zonnig warme Paasmorgen naar „de stad
vermaard door de roem van Asklepios, die het vertrouwen geniet
ziekten van allerlei aard te genezen en hier een heiligdom bezit,
dat altijd vol is van patiënten en wijtafelen, waarop de genezingen
aangegeven zijn” (Strabo). Welnu de stad is er niet meer, maar
wel het heiligdom, althans „in plattegrond” en niet te vergeten
het indrukwekkende theater. Niet zonder emotie gaat men op de
thymele staan in het midden van de cirkelronde orchestra om de
resonantie van eigen stem te horen, die gemakkelijk door 14.000
toeschouwers had kunnen worden verstaan, of op een van de 55
rijen zitten om van de buitengewone acoustiek te genieten. Van
het theater wandelt men naar het museum, waar naast beelden,
kapitelen en inscripties een fraaie reconstructie van de tholos te
zien is. Naast het museum werden we verrast door een Paasritueel,
waarvan we overal reeds de voorbereidingen hadden opgemerkt,
nl. het braden aan het spit van het paaslam, een prachtobject voor
de vele fotografen in ons gezelschap. Wij gaan voorbij aan de
fundamenten van Katagogion (Kurhaus), Gymnasium, Stadion en
we zullen ook niet bespreken de resten van Propylaeën, Cystemen
en Romeinse baden, maar ons nu rechtstreeks spoeden naar de
tempel van Asklepios.

Deze tempel werd in de eerste helft der 40 eeuw v. C. in Dorische
stijl gebouwd. Men heeft een deel van de afrekening voor de con-
structie teruggevonden, waaruit men de benaming van vele onder-
delen en een aantal prijzen heeft leren kennen. De frontonsculpturen
van Timotheos moeten bijzonder fraai geweest zijn. In de cella
heeft het goud-ivoren beeld van de god van de hand van Thrasy-’
medes gestaan. Deze tempel (of was het een vorig hiëron?) heeft.
een opschrift gedragen, dat ik als motto verkozen heb, hetgeen
eühter alleen bij Porphyrius en Clemens Alexandrinus wordt ver-
meld. Eris niet veel van over en men moet een bijzondere pelgrim-
mentaliteit hebben om hier wat langer te verwijlen.
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Veel intrigerender werkt op ’t ogenblik de tholos, die drie magi-
sche cirkels, waartussen men kan lopen of waarover men kan
stappen. Een ronde cella met een buitenste peristyl van 26 dorische
en een binnenste van 14 Corinthische zuilen, daterend uit het eind
van de 4e eeuw en gebouwd door Polycletus de Jongere, dit leert
het boekje en men kan zich een goede voorstelling maken aan de
hand van de reconstructie uit het museum, maar waarvoor diende
het? Men weet er geen raad mee. Volgens sommigen zou het een
offerplaats geweest zijn, volgens onze Griekse gids Mrs. Niiia een
oord voor nerveuse lieden om tot rust te komen. Ijsberen in de
rondte, tredmolenprincipe, aardige stof om niet-klassiek gevormde
toeristen tevreden te stellen!

Wij dachten onwillekeurig aan andere „rotondes” die we gezien
hadden, zoals de tholos van Mannaria bij Delphi en het Philip-
peion te Olympia. Zou het een herinnering aan de koepelgraven van
Mycene zijn en misschien een cenotaaf? Voor de eredienst zijn
ze te klein, hoogstens denke men aan een „kapelleken”. De Romeinse
ronde tempel, afgeleid van de paalhut van Romulus, is veel groter.

Vlak bij de tempel vinden we dan de lighal (abaton) voor de
tempelslaap (enkoimèsis). Het oorspronkelijk abaton was een
langgerekte hal van ongeveer 70 m lengte zonder enig comfort;
men lag er op de naakte grond. lyater schijnen er banken gekomen
te zijn en is er een verdieping op geplaatst.

Laten we nu een patiënt invoeren uit de 4e eeuw v. C. Met moeite
zijn de reiskosten bijeengebracht en wordt de tocht langs de smalle
wegen naar Epidaurus begonnen. Vol hoop en verwachting
komt hij daar, waar de hoogste Heiland zetelt. Gereinigd, gebaad
en na een aantal vastendagen verschijnt hij binnen de hei ige
muren, hij komt onder de invloed van de machtige omgeving en
de religieuse sfeer. De pinakes, inscripties van vroegere genezingen,
zijn hem voorgelezen of heeft hij zelf gelezen. Hij offert, hij krijgt
zijn plaats aangewezen in het abaton, waar hij zich gehuld in het
bloedige vel van het offerdier ter ruste legt. Vol „dagresten” — zou
Freud zeggen — slaapt hij in. De god verschijnt hem in de droom
en verricht handelingen of geeft in niet altijd begrijpelijke symboliek
de weg tot genezing aan. Soms zal een rondwarend priester de rol
van godheid vervullen, maar welke dromende bemerkt dat? Des
morgens is hij òf genezen, òf hij gaat naar de priester om zijn
droom te laten verklaren. Het hangt dan helemaal af van de capa-
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citeiten van de priester of van diens vooropgezet plan hoe die
uitleg zal zijn. Het staat vast, dat vele priesters zich een aanzien-
lijke kennis van de geneeskunde hadden verworven en dat ze door
handoplegging, raadgevingen op het gebied van dieet en medica-
menten en soms ook door chirurgisch ingrijpen de zieke geholpen
hebben. In de meeste gevallen ging hij opgelucht en vol vertrouwen
heen, beloonde de priester en schonk aan de tempel een ex-voto,
waarop in het materiaal zijner keuze het zieke orgaan was afge-
beeld. Zo kennen we wijgeschenken van marmer, van zilver of van
terra cotta van zeer uiteenlopende waarde. Marmeren tafelen,
pinakes, waarop wonderbaarlijke genezingen waren gegrift, kennen
we talrijke. Ik geef er een verkort weer:

„Ambrosia uit Athene was aan één oog blind. Bij het rondgaan
in de tempel spotte ze over de vele tafelen met wonderbaarlijke
genezingen. Maar in de tempelslaap had ze een droom. De god
trad op haar toe en beloofde haar gezond te maken, rn^ts ze als
wij geschenk een zilveren zwijn zou schenken als aandenk n aan
haar domheid. Daarna sneed hij het zieke oog open en druppelde
er balsem in. De volgende dag ging ze genezen heen”. Zo zijn er
meer fantastische genezingen, die te mooi zijn om waar te zijn. Om
op het gebied der ogen te blijven: aangeboren blindheid, anoph-
thalmus (ontbreken van een oog), ernstige doorborende letsels, het
kon alles per toverslag genezen worden. Natuurlijk is er veel
charlatanerie bedreven, al ging van de pinakes een grote suggestieve
kracht uit. Het zal echter sterk van het tijdperk en van de persoon-
lijkheid der aanwezige priesters hebben afgehangen, of inderdaad
een serieuse behandeling werd ingesteld of geadviseerd of dat de
zieke met veel hocus-pocus met een kluitje in het riet gestuurd
werd.

Een aardige passage over een oogbehandeling hebben we in
Aristophanes’ Ploutos. De blinde god der rijkdom, Ploutos, valt een
goede oude man in handen, die hem door zijn knecht Karion naar
de Asklepiostempel laat brengen teneinde van zijn blindheid ver-
lost te worden. Ploutos krijgt eerst op de omgeklapte oogleden
(zodat het goed pijn deed) een zalf gesmeerd bestaande uit knoflook,
silphiumsap en uien gemengd in azijn. Dan betast Asklepios zijn
hoofd en wist de leden met een linnen doekje af, terwijl zijn dochter
Panacea met rode doeken het hoofd en het gelaat van Ploutos
inwikkelt. Dan fluit de god, waarop 2 slangen te voorschijn komen,
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die onder de doek kruipen en de oogleden gaan aflikken en warem-
pel, „voordat gij 10 bekertjes wijn kunt opdrinken”, stond Ploutos
op en zag weer.

Dit is een duidelijke persiflage, zoals we van Aristophanes wel
meer gewend zijn. Het is dan ook geen wonder, dat de Griekse
geneeskunde zich van de tempelgeneeskunde heeft losgemaakt en
een vorm gevonden heeft, die we nog steeds bewonderen in de
geschriften van Hippocrates.

’s Gravenhage T. A. VOS.

Cor  mihi  ne  doleas
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen

und ertrage dein Geschick.
Neuer Frühling gibt zurück,

was der Winter dir genommen.
Und wie viel ist dir geblieben,

und wie schön ist noch die Welt!
Und mein Herz, was dir gefällt,

alles, alles darfst du lieben!          H. HEINE.

Cor mihi ne doleas, perfer tua fata libenter!
Vere novo invenies, quae tibi bruma rapit.

Quam tibi multa manent! Mundus lucet tibi amoenus,
Omnia, quae placeant, omnia amare potes!

Utrecht. P. A. VAN DER LAAN.
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