
Rembrandt en de klassieken
Een der aangrijpendste schilderijen op de onlangs gebonden

Rembrandt-tentoonstelling was wel de Lucretia (cat. 98; 1666;
Minneapolis) uit de laatste levensjaren van de meester. Haar trage-
die, die op de romantische verbeelding van zoveel generaties heeft
gewerkt, is hier op geheel persoonlijke wijze doorleefd en uitgebeeld
en van diepe menselijkheid doorbogen. Minder ontroerend maar
even persoonlijk is de uitbeelding van Minerva met zowel klassieke
speer en schild als moderne globe en boek (cat. 28; 1635; Stock-
holm); dit schilderij uit zijn jonge jaren toont volgens de samen-
stellers van de catalogus wellicht de invloed van de humanistische
traditie der Leidse universiteit, waar Rembrandt als student inge-
schreven was geweest. Het bad van Diana (cat. 29; 1635; Rhede)
uit hetzelfde jaar combineert twee verhalen van Ovidins, te weten
Diana en Actaeon en de ontdekking van Callisto’s misstap; en
gaat waarschijnlijk niet direct op de Metamorphosen terug maar op
Italiaanse prenten. Ook de psendo-klassieke figuur van Flora, twee-
maal door Rembrandt geschilderd in twee geheel verschillende stadia
van zijn ontwikkeling (cat. 24; 1634; Leningrad en cat. 74; ca.
1657; New York) is wel door Italiaanse voorbeelden ingegeven.

Kennelijk heeft de vroege Romeinse geschiedenis Rembrandt
zeer geboeid. Wij noemden reeds het schilderij van Lucretia. Bij
zijn tentoongestelde tekeningen zien wij een Mucius Scaevola en
Porsenna uit zijn jonge jaren (cat. 1; 1625; Amsterdam) en een
Coriolanus ontvangt de afgezanten uit late tijd (cat. 222; ca. 1654;
Rotterdam). Weer aan Ovidius ontleend is het onderwerp van
Vertumnus en Pomona (cat. 107; 1641-4; part. coll.), hetzij recht-
streeks het zij indirect. Van indirecte ontlening is sprake bij de ets
Medea of het huwelijk van Jason en Creusa (cat. 65), volgens de
catalogus waarschijnlijk ingegeven door het tableau-vivant dat de
regisseur Jan Vos in de opvoering Jan Six’ treurspel Medea heeft
ingelast. Ook de ets Jupiter en Antiope (cat. 120) gaat niet direct
op klassieke bron maar op Italiaanse voorbeelden terug.

Hoewel wij ons tot de drie tentoonstellingen willen beperken,
kunnen wij toch in dit verband de aangrijpende Homerus in het
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Mauritshuis onmogelijk voorbijgaan. Op de expositie bevond zich
trouwens een voorstudie voor dit schilderij, dat oorspronkelijk twee
of drie figuren bevatte. Op deze tekening (cat. 254; 1661-3; Stock-
holm) ziet men Homerus zijn verzen aan een jonge schrijver dicteren.
Reeds een tiental jaren eerder had Rembrandt reeds Homerus’
verzen voorgedragen getekend in het Album Amicorum van zijn
vriend en beschermer Jan Six (cat. 1850; 1652; Amsterdam); al
was de compositie op een schildering van Raphael gebaseerd, de
uitwerking getuigt toch van eigen opvatting en visie. Van de Home-
rische verhalen geeft de jonge Rembrandt in een geestige tekening
Ares en Aphrodife door Hephaistos in een net gevangen weer (cat. 81;
1635-40; Amsterdam). Een andere tekening (cat. 130; 1645-50;
Warschau) stelt misschien de Herkenning van Odysseus door Eury-
kleia voor.

De Haagse Homerus is een voorbeeld van directe inspiratie door
de klassieken en wel niet door de litteratuur maar door de beeld-
houwkunst. Het schilderij gaat immers kennelijk terug op de be-
kende — laat-Hellenistische — Homerus-buste. Dat Rembrandt
deze heeft gekend, blijkt uit het indrukwekkende schilderij Aris-
toteles (1653; New York), dat op een vorige Rembrandt-tentoon-
stelling hier te lande werd vertoond. De filosoof (en werd ooit
een wijsgeer wijzer en menselijker voorgesteld?) steunt de rechter
hand op een exemplaar of afgietsel van dit beeld.

Uit de toch vanuit dit gezichtspunt willekeurig bijeengebrachte
werken op deze drie tentoonstellingen blijkt dus al, dat de klassieke
cultuur Rembrandt geenszins onbekend was, Zij was zelfs een
levende werkelijkheid voor hem, die hij intens beleefde en door-
voelde en die hij vaak een eigen interpretatie gaf. Het is dan ook
verheugend te vernemen, dat binnenkort een uitvoerige studie zal
verschijnen, geheel aan dit aspect van Rembrandt’s kunst gewijd.

A. N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA.

Rembrandts Danae
Het Rembrandt-jaar mag niet verstrijken zonder dat aan onze

nationale schilder, die zo menigmaal door de klassieke oudheid
werd geïnspireerd, ook in Hermeneus aandacht wordt geschonken.
Daarom zonden wij na het meer algemene artikel van Mevrouw
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Zadoks een kort stukje willen wijden aan één van zijn schilderijen,
over de betekenis waarvan de kunsthistorici het lang-oneens zijn
geweest, nl. dat van Danae en Zeus, geschilderd in 1636 en zich
(thans nog?) bevindend in de Hermitage te Sint Petersburg 1.

Het verhaal van Danae is in het kort aldus: Koning Acrisius van
Argos had van een orakel vernomen, dat hij door de zoon van zijn
enige dochter Danae gedood zou worden. Daarom sloot hij haar óp
in een toren verwachtende, dat hij op deze wijze haar alle omgang
met mannen zou kunnen beletten. Evenwel vergeefs, want Zeus
drong als een gouden regen tot haar door.

Dit moment nu wordt door Rembrandt weergegeven (afb. 1):
Danae ligt op haar rustbed, Zeus, ,,verburgerlijkt” af geheeld,dringt
het vertrek binnen. Eros vliegt tussen beide hoofdpersonen.

Daar de houding en de blik van het meisje zich tegen de Danae-
opvatting zouden verzetten en ook om de „verburgerlijkte” Zeus-
figuur heeft men het schilderij verschillende Bijbelse- of niet-Bijbelse
namen willen geven, zoals bijv. „Venus in afwachting van Mars”,
„Rachel in afwachting van Jacob”, „Sarah in afwachting van Abra-
ham” 2, tot in 1933 E. Panofsky 3 op grond van de traditie van het
Danae-motief reeds vóór Rembrandt aantoonde, dat de oude be-
naming wel degelijk de juiste is. Aan de hand van vele schilderijen,
die ons verhaal weergeven van o.m. Titaan, Goltzius, Annibale
Carraci, Hieronymus Wierix laat hij dit zó duidelijk zien, dat geen
twijfel haast meer mogelijk is.

In het rijk met afbeeldingen gedocumenteerde artikel ontbreekt
nog, wat wij zouden willen noemen de kroongetuige en dat is niet
te verwonderen, want deze bevindt zich in de ver afgelegen Menke»
maborg te Uithuizen, waardoor tot nu toe niemand er enige aan-
dacht aan heeft geschonken 4. Deze „kroongetuige” is een schoor-
steenstuk in de woonkamer (afb. 2), dat wel wordt toegeschreven
aan Johannes Anticus (gest. in 1750), die ook in het slot van Breda
mythologische taferelen heeft aangebracht (Mars door de Gratiën
ontwapend), dus uit de tijd na Rembrandt. De overeenkomst in
compositie is waarlijk treffend. Men vergelijke maar eens de lijnen

1 H. Knackfuss, Rembrandt. Leipzig, 1915, p. 58; A. Bredius, Rembrandt,
Utrecht z.j. afb. 474.

2 Bredius, aant. bij 474; Knackfuss pp. 61—62.
3 Der gefesselte Eros (Zur Genealogie von Rembrandts Danae). Oud

Holland, L (1933) pp. 193 vlg.
4 Hermeneus XXVIII, p. 6.
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te linker en te rechter zijde van beide schilderij en, het rondvliegende
liefdesgodje en de arm van Danae. Alleen Zeus wordt door Anticus
meer in stijl afgebeeld meteen hoorn des overvloeds, terwijl, een
verschrikte dienares hem de toegang tracht te versperren.

Maar dat neemt niet weg, dat met geen enkele van de schilderijen,
door Panofsky afgebeeld, de gelijkenis zo opmerkelijk is, waarom
wij de vraag zouden willen opwerpen of misschien beide schilders
door een zelfde voorbeeld, bijv. een Italiaanse gravure, geïnspireerd
kunnen zijn geweest, een vraag, die echter hier niet beantwoord kan
worden 1.

Winschoten. E. J. JONKERS.
J. VAN DER VEEN.

Nehalennia in de Nederlandse Romantiek
In de zomer van 1823 maakte Jacob van Lennep, Leids student,

samen met zijn vriend Dirk van Hoogendorp, Leids doctor, een
reis te voet, per trekschuit en per diligence door de Noord-Neder-
landse provinciën. Introducties, hun meegegeven door hun vaders:
de hoogleraar in de klassieke talen aan het Amsterdamse Athe-
naeum D. J. van Lennep, en de bekende Gijsbert Karel van Hoogen-
dorp, de „vertrouwensman” van 1813, verschaffen hun overal toe-
gang. Jacob heeft in de vorm van brieven-naar-huis een dagboek
bijgehouden, dat Mej. Dr. M. E. Kluit in 1942 uitgaf onder de titel
„Nederland in den goeden ouden tijd”. Onder de daarin beschreven
bezoeken is er één, dat ons hier kan interesseren.

In Ilpendam brengen zij een visite bij Mevr. E. H. de Graeff-
Stadlander, weduwe van Gerrit de Graeff van Zuidpolsbroek, heer
van Purmerland en Ilpendam. Jacob besluit de brief over dit bezoek
als volgt: „In den tuin zagen wij eene fraaie rododendron en de godin
Nehalennia met dit opschrift:

DIFAE
NEHALENNIAE

DAGINUS LIFFIONIS
FILIUS V.S.I.M.” (pag. 24)

Wanneer we DEAE lezen en DACINUS, en V.S.L.M. (votum solvit

1 Zie ook hierboven p. 41.

44



libens merito), heeft Jacob de inscriptie goed overgenomen. „Aan
de godin Nehalennia heeft Dacinus, zoon van Liffio, volgaarne en
naar haar verdienste zijn gelofte ingelost” 1.

„Eene fraaie rododendron en de godin Nehalennia”. Dat is de
laconiek-grappige stijl, die Jacob ook later schrijven zal. Het ziet
er trouwens naar uit, dat hij niet zo erg verwonderd was daar in de
Noordhollandse polder deze inscriptie aan te treffen; en dat zijn
vader, die, al even laconiek, op deze mededeling met geen woord
heeft gereageerd, hem juist om deze inscriptie naar Ilpendam heeft
laten gaan. Van nadere relaties tussen de De Graeff ’s en de Van
Lennep’s dan de normale tussen twee Amsterdamse regenten-
families is me niet gebleken. Wel echter van de relatie, waarin vader
Van Lennep stond tot Nehalennia! Zo las hij in de brief van Jacob„
wat hij wel wist dat er in zou staan. En kreeg van zijn guitige zoon
„eene fraaie rododendron” als toegift. —

Men weet, dat in jan. 1647 in Domburg door duinafslag de resten
zijn blootgekomen van een tempel. Belangrijk was daarbij een groot
aantal wij-altaren met inscripties ter ere van de godin Nehalennia.
Deze godin, afgebeeld als een vrouw, zittend onder een schelpvormig
baldakijn met naast zich rechts een hond en links een mand met
vruchten, werd vereerd door wie de oversteek van Domburg naar
Engeland ging wagen en haar, na behouden terugkeer, een altaar
schonk  e voto. Men zie thans het met foto’s rijk verluchte werk
van Mevr. A. Hondius-Crone, The temple of  Nehalennia at Domburg
(Amsterdam 1955).

De publicistische arbeid rond deze „grootste vondst van Latijnse
inscripties, die ooit in Nederland is gedaan” 2 heeft nooit stilgelegen.
Toch is er 1800—1850 bepaald veel aandacht voor. Men verdiepte
zich toen in het vaderlands verleden, eerst als reactie op de Franse
overheersing, dan onder invloed van de Engelse en Duitse Roman-
tiek.

In 1802 gaf de Leidse hoogleraar Te Water uitzicht op een editie
van het manuscript over Nehalennia, dat de archaeoloog Canne-
gieter in 1741 tenslotte, toen hij maar geen drukker kon vinden
en Ewout van Dishoeck, heer van Domburg, de koperen platen voor
de gravures terugvroeg, niet had kunnen uitgeven. Het verging Te

1 A. W. Bijvanck, Excerpta Romana II, 2. (1935), n0* 253.
2 Id., p. 21.
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Water vrijwel eender! 1 In 1809 bood Sara Catharina Lammens,
veuve Madame Van Dishoeck, de altaren (die zich sinds 1647 in
de kerk bevonden) en de platen aan lyodewijk Napoleon aan voor
het Koninklijk Museum 2. De koning, die voor dit soort dingen be-
langstelling had, en in deze zaak wellicht mede door zijn leermeesters
Bildefdijk en D. J. van Lennep is geadviseerd, bezag op 13 mei
1809 de stenen in de kerk van Domburg, heeft ze toen „met ge-
noegen aangenomen” 3 en dit bevestigd per decreet van 6 juni 1809.
Intussen liet de Societé zélandaise des Sciences er rechten op gelden.
Het vertrek van de koning in 1810 zal een en ander mede hebben
doorkruist. In ieder geval: alles bleef in Domburg 4.

In 1818 aanvaardt C. J. C. Reuvens in Leiden als eerste hoog-
leraar in de archeologie zijn ambt met een rede De laudibus Ar-
chaeologiae. Wellicht is zijn leermeester D. J. van Lennep en ook
Bilderdijk daarbij aanwezig geweest. „Servat etiam patria nostra
quibus glorietur”, zegt hij, en o. a. dringt hij aan op nadere studie
van de Nehalennia-altaren. In 1828 krijgt hij van de Tweede Klasse
van het Kon. Ned. Instituut opdracht tot uitgave van Cannegieter’s
manuscript, dat hij sinds de dood van Te Water (1822) beheert.
Er is alweer niet van gekomen. Pas in 1845 verschijnt een boekje,
waarvoor van dit manuscript (dat sindsdien in de Leidse üniv.
Bibliotheek berust, in dubbele zin!) althans is gebruik gemaakt.
Ter begeleiding van „De godsdienst der aloude Zeelanders”, het

1 De correspondentie tussen Te Water en de Heer A. E. van Dishoeck
(4 brieven, 1799—1807) is in bezit van Dr. A. B. van Deinse te Overschie.
Tevens de brief van Te W. aan (ws.) de zaakwaarnemer van de Wed. Van
Dishoeck, 25-IV-1809, waarin Te W. zich bereid verklaart desverlangd de
koperen platen terug te zenden, maar zegt, eindelijk een Boekverkoper te
hebben gevonden, en de suggestie doet dat de uitgave alsnog doorgang zal
hebben, en dat de Wed. Van D. dan het werk op haar naam aan de koning
zal aanbieden.

2 De brief, die zij aan de koning zond, in de Archives Nationales te Parijs.
Het klad voor deze brief, ook in bezit van Dr. Van Deinse, is door hem ge-
publiceerd in Arch. Zeeuws Gen.sch. der Wetensch. 1934, p. 110—114.

3 Kon. Courant Ao. 1809 (20 mei 1809), naar mededeling van Dr. W. H.
van Seeters aan Dr. Van Deinse.
Keizer Napoleon zelf heeft 10 mei 1810 Domburg bezocht en liet zich op
het strand door officieren aan de hand van kaarten inlichten. (H. M. Kesteloo,
Domburg in woord en beeld, 1913,?. 121). Dit zal in verband hebben gestaan
-niet met de tempel, maar met de Engelse invasie op Walcheren van najaar
1809. Van een bezoek aan de kerk blijkt tenminste niet.

4 D.w.z. de altaren. De platen werden eigendom van het Kon. Ned. In-
stituut (Lantsheer-Nagtglas, Zelandia Illustrata I, p. 55).
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boek dat de predikant J.ab Utrecht Dresselhuis schreef n.a. van
een prijsvraag van het Zeeuws Genootschap, bood toen L. J. F.
Janssen, conservator van het Leids Museum, in „De Romeinschei
beelden en gedenksteenen van Zeeland” een inventarisering van de
altaren van Nehalennia. Die juist op tijd kwam! Want in 1848,
brandde de kerk van Domburg af. En zo bezitten de lithografieën
van Janssen hoge documentaire waarde voor de toen vernielde of
verminkte altaren. (En voor één, dat sindsdien spoorloos ver-
dween) . —

Keren we terug naar 1810. In dat jaar gaf Ch. Pougens, membre
de l’Institut de France et correspondant de celui de Hollande, zijn
„Doutes et Conjectures sur la déesse Néhalennia” in het licht,.
Pougens houdt zich in dit boekje bezig met de betekenis van de.
naam van onze godin.

Bilderdijk reageert op dit geschrift in de Vaderlandsche Kunst-
en Letterbode (1810, p. 580—589). Hij kan zich met de auteur ver-
enigen in het verwerpen van menige oude verklaring van de naam
Nehalennia, en hij spot wat met al te fantastische pogingen om:
(echt Bilderdijk!) „deze Dame t’huis te brengen”. Maar hij is het
anderzijds niet eens met Pougens’ eigen solutie, en kondigt een
gedachtewisseling aan voor het Hollandsch Instituut. Welnu, nadat
Bilderdijk, die „reeds meermalen de Nehalennia tot het onderwerp.
zijner taal- en oudheidlievende nasporingen gemaakt had”, op de
13e van Herfstmaand 1810 over dit alles een voordracht had ge-
houden, bracht op de 2e van Louwmaand 1812 een commissie daar-
over verslag uit, die bestond uit J. Scheltema en, men raadt het
reeds, Prof. D. J. van Lennep!

In hun bespreking betrokken beide heren óók een stuk over onze
godin van een door hen niet verder genoemd auteur. Deze onge-
lukkige kreeg bij hen geen voet aan de grond met z’n stelling, dat
Nehalennia betekent Nieuwe Heilige, en dat ze een waarzegster
was geweest, „hoedanige de Duitschers vereerden”!

Het is weer een ànder, nòg onfortuinlijker auteur, die we in n°. 15
van De Weegschaal (1827) horen napruttelen, dat zijn „bedenkingen
en vermoedens” destijds „ongelezen of onopgemerkt” ter zijde zijn
gelegd. Edoch, deze man troostte zich, dat zijn „berigt” toch niet
geheel vergeten was. Immers, in 1827 werd te Vlissingen een korvet
te water gelaten, dat . . . Nehalennia werd gedoopt, „dat is zee-
zwemster of zeebewoonster”! Deze stelling licht hij, na duchtige
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bestrijding van Pougens èn Bilderdijk, nog eens toe: „Neptunus
bewoont de zee. Hom. O 190, ναÝει �λÀ. Naieihala. Hij is dus een
Deus Nehalennius, en de godinnen zijn Deae Nehalenniae”(!) Bij
zijn pogingen om de tijd van de verering te bepalen, zo vertelt hij
voort, heeft hij, „al zoekend”, bij Zosimus Comes, Hist. lib. IV,
gevonden dat Julianus Apostata eens 800 schepen om koren naar
Brittannië heeft gestuurd. Daar het hem duidelijk is, dat de godin
behoort „tot die eeuwen, toen het licht van de christelijke gods-
dienst òf nog niet was doorgebroken òf toen het weder verduisterd
was geworden”, vraagt hij, lettend op de heidense restauratie onder
Julianus: „Zoude er niet wel één van die 800 schepen naar Dom-
burg kunnen verzeild zijn?” Eén van de 800: het kan niet be-
scheidener ! 1

Kunnen we ons het geringe enthousiasme van de commissie
Scheltema-Van Lennep voor deze auteurs wel voorstellen, moei-
lijker zal het ons vallen haar instemming met Bilderdijk te delen.
Terwijl Pougens nl. meende, dat Nehalennia betekent Nicke (poel-
geest, waternymf) van de Hal (markt), oordeelde Bilderdijk dat de
naam beduidt Nieuwe (halve) Maan: „neha” is Zeeuwse spelling
voor „nea”, en „lenne” is de halve maan, vergelijk grieks σελÜνη.
De commissie is het hier mee eens, en licht nog toe: „Van lenne
komt misschien leenen, zoo als van maan naar alle waarschijnlijk-
heid manen, wijl het bij de oude Volkeren de gewoonte was van
maand tot maand te leenen en met de nieuwe maan het geleende,
of. althans de renten, in te vorderen” 2.

Deze etymologische acrobatiek stempelt al deze beschouwingen
over de naam Nehalennia tot curiosa. (Bilderdijk beheerste dit
speelse genre overigens tot in de perfectie, getuige b. v. de amusante
aantekeningen bij zijn vertaling van de Batrachomyomachia). Be-
grijpelijk, dat C. Leemans in 1871 ,bij het vermelden van de vondst
van een in 1647 in de duinen van Domburg zoekgeraakt altaar,
dit alles opzij schuift met het grapje, dat hij alleen nog niet heeft
aangetroffen de afleiding van Latijn „nere” en Nederlands „linnen”.
„De linnenspinster, welk eene heerlijke naam voor de Moeder-
godin” 3. H. Kern heeft in 1870 4 en 18915 nog oplossingen voor-

1 V. S. L. M. verklaart hij Votum Solvit Lembi Magister (!).
2 De schrifturen van Pougens, Bilderdijk, de commissie en de auteur uit

de Weegschaal in verzamelbandje in Kon. Bibl., n°. 633 H 44.
3 Versl. Kon. Acad. 1871.
4 Taal- en Letterbode 1870.
5 Inl. op L. van der Spiegel, Gedachten over de godin Nehalennia. Arch.
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gesteld via het Oud-Germaans en Zweeds. Maar anno 1955 con-
stateert Mevr. Hondius, dat er geen bevredigende verklaring be-
staat 1.

Eén punt uit het verslag van de heren Van Scheltema en Van
Lennep is nog van belang. Zij hebben nl. geadviseerd, dat aan
Bilderdijk opdracht zou worden gegeven tot het leveren van een
samenvattend werk over Nehalennia. Waarbij zij voor de illustratie,
die zij zeer wenselijk achtten, wezen op het manuscipt van Canne-
gieter, onder beheer van Te Water; en op een collectie gravures,
in 1647 door Van Schuyienburgh vervaardigd, en in 1812 in bezit
van de Amsterdamse hoogleraar Bonn. Van deze uitgave door
Bilderdijk is (ook al) niet gekomen. Als we het nuchtere werkje van
Janssen zien, vragen we ons trouwens af, of de romanticus Bilder-
dijk voor zo’n editie wel de man zou zijn geweest! —

Om nu terug te komen op de inscriptie, die Jacob van Lennep in
Ilpendam zag: deze steen, één van de vijf buiten Domburg bewaarde
en zo ongeschonden gebleven altaren, is in 1872 bij openbare ver-
koping overgegaan in het bezit van het Rijksmuseum van Oud-
heden te Leiden. Hoe en wanneer hij op Ilpenstein is terecht ge-
komen, is niet bekend. G. van Enst Koning vermeldt in Het Huis
te Ilpendam, (Amsterdam 1826) deze steen natuurlijk óók. En zegt,
dat hij volgens de traditie in de Purmer is gevonden, bij het droog-
malen daarvan in 1622! Keysler 2 bezorgt ons opnieuw een schrik,
als hij vertelt, dat in 1698 in Amsterdam een namaaksel van de steen
van Dacinus Liffionis Filius is verkocht uit de nalatenschap van Cor-
nelis Nicolaï. Maar gelukkig: in 1702 zag Cornelis Boot in Domburg
nog de echte steen. Als we nu nog weten, dat in 1737 de steen op
Ilpenstein door A. van der Laan „ad vivum” is getekend 3, schijnt
de conclusie te kunnen zijn, dat het altaar, door Janssen en sinds-

Zeeuws Gen. sch. IV, geciteerd bij mej. M. G. de Man, Que sait-on de la plage
de Dombourg? in Tijdschr. van het Ned. Genootsch. v. Munt- en Penning-
kunde VII, 1899.

1 Ten aanzien van Nehalennia zelf is het aan Bslr. in het Alg. Handelsbl.
van 24 dec. 1955 voorbehouden geweest het dilemma te stellen „godin of
pin-up girl?” . . . In Catalogus Musei Dishoekiani (1767), beredeneerd door
F. C. M(euschel), staat onder no. 163 genoemd „een gepriapuseerde Bacchus”
als in Domburg gevonden. Zover ik weet, alleen in dit boek gesignaleerd.

2 Antiquitates Septentrionales, p. 247. Geciteerd door J. ab Utrecht
Dresselhuis in noot op de beschrijving van onze inscriptie. Daar ook de
mededeling over Boot.

3 L. F. J. Janssen, De Romeinse Beelden etc., p. XX, noot 2.
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dien als echt beschouwd, door de De Graeffs is verworven tussen
1702 en 1737. —

Tenslotte: Jacob van Lennep heeft deze steen niet vergeten! In
1827 spoorde zijn vader in zijn „Verhandeling over het belangrijke
van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding” aan
tot het behandelen van inheemse stof in de stijl van Walter Scott.
Jacob heeft voor zijn deel aan deze wens van zijn vader gepoogd
te voldoen o.a. in de in 1838 begonnen reeks Onze Voorouders. Dat
hij Nehalennia noemt, spreekt vanzelf. En in „Brinio”, spelend in
69 n. Chr., ontmoeten we . . . onze oude bekenden Daginus en
Liffio! Daginus is daar een Batavier, oom van Claudius Civilis, die,
terwijl hij een groep Romeinen de weg wijst naar het land der
Kaninefaten, dubbel spel speelt en Brinio tot opstand aanzet. Deze
opstand betekende het einde van de Brittenburg. In een castellum
daar dichtbij is Liffio gelegerd, een „brave grijsaard” in dienst
van Rome. Deze weet zich met zijn troep uit de debacle te redden,
en hij brengt de Adelaar van het in de Brittenburg vernietigde
IO® Legioen terug. Die was hem bezorgd door een inheemse marke-
tenster, Thusnelda. Die hij deswege dankbaar toespreekt als „heer-
lijke maagd, puik van alle zoetelaarsters” 1. Het laatste, dat we
over hem horen, is, dat hij in Trier is gesneuveld, en dat „zijn een-
voudige grafzerk den voorbijganger meldt, dat hij jarenlang in
Gallië en elders geoorloogd heeft” 2.

Mag deze romanheld dan al zijn graf hebben gevonden in Trier,
zijn wieg heeft gestaan in Ilpendam. Bij „eene fraaie rododendron”.

Rotterdam. N. VAN DER BLOM.

Vliegende schotels aan Italische hemel
Niet alleen voor hen, die op hun Etrurische reis de weg zullen

afleggen die Hannibal nam, nadat hij de Apennijnen overgetrokken
was — op welke tocht hij zelf aan één oog blind werd, maar
desalniettemin aan de Romeinen de beroemde nederlaag bij het
Thrasymeense meer toebracht — maar wellicht ook voor andere
lezers van deze bladzij is het interessant te lezen, dat als voorteken
van deze Thrasymeense nederlaag en de volgende rampen aan de
Italische hemel vliegende schotels verschenen.

1 Onze Voorouders I (z.j.), p. 318.
2 Onze Voorouders, p. 333.
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In de eerste capita van het twee en-twintigste boek van I^ivius
wordt volgens Liviaans recept, vóórdat het samentreffen van Ro-
meinen en Carthagers beschreven wordt, getrouwelijk om en om
de situatie bij Hannibal en de Romeinen gegeven: Hannibal is zó
bang geworden voor de Galliërs ten Noorden van de Apennijnen in
wier midden hij is en die hij met zijn legers een te grote last veroor-
zaakt, dat hij zich beschermt door telkens van kleedij en van
hoofdbedekking te veranderen en vroeg opbreekt uit zijn winter-
kwartier, als de lente nadert.

Daarna wordt de toestand te Rome beschreven: dat Hannibal
zo vlak bij de Apennijnen zich gelegerd heeft veroorzaakt grote
bezorgdheid en een angstig verlangen om de goden gunstig te
stemmen: de Sibyllijnse boeken worden geraadpleegd, drie dagen
lang wordt gebeden, worden offers gebracht, Jupiter krijgt een
(nieuwe zwaardere?) gouden bliksem van vijftig pond, Juno en
Minerva geschenken van zilver en vele andere gaven worden op-
gebracht; in december worden de Saturnalia ingesteld.

Maar het was niet alleen het feit dat Hannibal zo nabij en dreigend
zich vertoonde. Daar waren ook de vele voortekens van naderend
onheil! „Augebant metum prodigia ex pluribus simul locis nun-
„tiata: in Sardinia autem in muro circumeunti vigilias equiti sci-
„pionem, quem in manu tenuerat, arsisse et litora crebris ignibus
„fulsisse, et scuta duo sanguine sudasse, et niilites quosdam ictos
„fulminibus, et solis orbem minui visum; et Praeneste ardentes
„lapides caelo cecidisse, et Arpis parmas in caelo visas, pugnan-
„temque cum luna solem; et Capenae duas interdiu lunas ortas et
„aquas Caeretes sanguine mixtas fluxisse fontemque Herculis
„cruentis manasse sparsum maculis et in Antiati metentibus cruen-
„tas in corbem spicas cecidisse et Faleriis caelum findi magno hiatu
„visum quaque patuerit ingens lumen effulsisse; sortes attenuatas
„unamque excidisse ita scriptam: Mavors telum suum concutit;
„et per idem tempus Romae signum Martis Appia via ad simulacra
„luporum sudasse et Capuae speciem caeli ardentis fuisse, lanaeque
„inter imbrem cadentis. Inde minoribus etiam dictu prodigiis fides
„habita: capras lanatas quibusdam factas et gallinam in marem,
„gallum in feminam sese vertisse”.

Als we deze voortekens in hun uitgebreide opsomming bekijken
dan zeggen we ,,aha, Sint Eimsvuur die vlammetjes op ijzeren speer-
en stafpunten”; de stranden zullen misschien „gelicht” hebben als
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bij ons of het waren misschien moerasverschijnselen; soldaten door
de bliksem getroffen schijnt al het meest gewone in de opsomming;
er volgt een kleine zonsverduistering, meteoorstenen, klein ronde
schilden in de lucht, een zonsverduistering nu door „het vechten
met” de maan; er verschijnen door straalbreking twee manen; met
rode mikro-organismen gekleurd ziet men schilden, korenaren;
zelfs het water schijnt rood; in Capua wordt noorderlicht gezien.
Er volgt nog een aantal wondertekens, niet alle even duidelijk,
hoewel er valt sneeuw (als men i.p.v. lunae: lanae leest): lanae inter
imbrem cadentis; marmerbeelden zweten (in mijn jeugd deden dat
marmeren stoepen en trottoirbanden bij broeiend weer), een haan
veranderde in een kip en vice versa. De kalveren met twee koppen
ontbreken.

Nu is een parma een klein rond schild; Daremberg en Saglio zegt
o.a. „La parma était, comme le clipeus, de forme circulaire . . . Elle
pouvait avoir jusqu’a trois pieds de diamètre, elle en avait souvent
moins . . . Un bouclier . . . découvert en 1869, dans une tombe de
Corneto, est sans doute une parma . . . Elle est figurée sur des mon-
naies et sur divers monuments . . . Dans les bas-reliefs de la colonne
Trajane, le bouclier des cavaliers n’est plus de forme ronde, il est
ovale . . .”

In deze reeks van natuurverschijnselen schijnen deze vliegende
schotels zich zeer wel thuis te voelen en als zodanig zouden wij ook
dit verschijnsel toch ook wel als natuur-verschijnsel mogen zien?

Het wordt door Livius vermeld als te zijn voorgekomen in 217
voor Christus 1; het kunnen de Russen niet zijn geweest en ook niet
vliegmachines, tenzij die van Mars (maar dan zijn ze daar niet erg
opgeschoten).

Lijkt het niet liet best aannemelijk dat, waar de meeste dier na-
tuurverschijnselen biologisch verklaard zijn, de verklaring van
deze kleine ronde schilden ook in die richting gaat?

Eén der hypothesen luidt dat het kolken van licht zouden zijn
die onder een bepaalde lichtval zichtbaar worden.

Of is er een betere verklaring voor „parmae in caelo?”

Utrecht. E. M. FRAENKEL-NIEUWSTRATEN.

1 Naar ik meen komt ook in het Oude Testament iets dat ook op vliegende
schotels lijkt voor.
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