
ΚΑΛΛΙΤΡΙÌΕΣ ΙΠΠÃΙ

Men pleegt te vertalen „paarden met mooie manen”, zo ook
Mehler. Hier volgen eerst enkele vertalingen van E 323 of γ 475,
waarbij ik mij tot de Nederlandse beperk:
Coornhert, De Dolinge van Ulysse: ,,aldersnelste paarden”;
waarschijnlijk heeft hij ten onrechte gedacht aan τρÛøω. Men kan
vergelijken Timmerman, die op de Ilias-plaats vertaalt (2e druk):
,,met krachtigen hoefslag”. Maar in γ 475 (1e druk) geeft hij:
,,schoonmanige paarden”. Bij Vosmaer lezen we daar (anno 1888)
,,schoonmanige rossen”; zo ook bij van der Weerd. Boutens: ,,met
welige manen”; welig is een Hevelingswoord van Boutens, maar in
dit geval dacht hij waarschijnlijk ook aan P 439: ,,θαλερc δb µιαÝνετï
øαÝτη” (van de paarden treurend om de dood van Patroclus).
Schwartz (γ 475); ,,langmanige paarden”. Van Oldenburg Ermke,
weinig tekenend en te weinig letterlijk: ,,de beste paarden”. Jan
van Gelder: ,,met mooie manen”.

Het woord καλλÝθριê betekent natuurlijk, nuchter gesproken,
alleen maar ,,met mooi haar”. Manen heten bij Homerus �θειραι of
øαÝται (ook enkelvoud øαÝτη). ΘρÝê is een algemeen woord voor haar,
dat zeker niet speciaal lang haar aanduidt. In Ψ 519 wordt het ge-
bruikt van de staart van een paard, maar in de daar gebruikte woor-
den τρÝøες �κραι ï�ρα�αι wordt zeker niet door τρÝøες zelf, maar door
de beide toegevoegde woorden aangeduid dat de lange haren van
de staart bedoeld zijn, zoals trouwens ook blijkt uit het verband met
wat er gebeurt. In Τ 254 worden de borstels van een wild zwijn
τρÝøες genoemd. Lange haren van mensen en goden, lokken, zijn
øαÝται of κÞµαι (κÞµη); komt θρÝê in die betekenis bij latere dichters
voor, dan staat er ook dan nog vaak een nadere bepaling bij, die
dat. aanduidt of de te algemene betekenis van het enkele θρÝê ver-
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bijzonder!, bijv. Aesch., Sept. 564: τριøeς πλÞκαµïς; Choëph. 229:
âÞστρυøïν τριøeς; maar in Soph. fr. 475 (P) bijv., waar zulk een
aanduiding ontbreekt, is sprake van het reinigend roskammen van
het vuil geworden huidhaar van een ,,blonde” merrie, een vos dus,
en zeker niet van ”a horse’s tail”, zoals Liddell a. Scott beweren.
Maar om tot Homerus terug te keren, in E. 336 en 469 heten de scha-
pen καλλÝτριøια met mooie wol het mooie zal daar wel liggen in de
dichtheid van de wol, wellicht ook in de kleur, eer dan in de lengte,
laat staan in de zwierigheid, waaraan we denken bij paarden met
mooie manen.

Gezien het woord καλλÝθριê is er dus bijzonder weinig aanleiding
om van de eigenlijke betekenis af te wijken en te denken aan manen
(of staart) in plaats van aan het gewone huidhaar. Weliswaar is
Homerus niet blind voor de schoonheid van zwierige manen; op de
reeds aangehaalde plaats uit P zegt hij met spijt dat de neerhangen-
de manen der treurende paarden ,,bezoedeld” werden, en in Z 510
met even klaarblijkelijke bewondering (in een vergelijking!), dat de
manen van een rennend paard zwieren om zijn schoften (�µæd δb
øα�ται �µïις �Ýσσïνται¯ Â δ\ �γλαϊηæι πεπïιθñς κτλ); maar ik denk
toch dat de voorkeur der vertalers voor ,,manen” boven het meer
letterlijke haar (huidhaar) meer berust op onze moderne, dan op de
Homerische of, meer in het algemeen, Griekse wijze van zien. Wij
zijn, vermoed ik, door voorstellingen uit latere kunst min of meer
bewust beïnvloed, wanneer we een zo sterk accent verwachten
op de schoonheid van zwierige manen; ik denk vooral aan barok
(Rubens) en aan romantiek (Delacroix, sprekendst voorbeeld het
door een storm verschrikte paard op een schilderij dat zich, meen
ik, in Boedapest bevindt). Die kunstperioden houden van uitbun-
dige zwier, terwijl de kunst der klassieken het uitzwieren buiten de
contouren van de plastisch gesloten figuur over het algemeen
schuwt. In de archaïsche sculptuur zijn de paardemanen meestal
kort gehouden. Hoe dit zij, terwijl Homerus ons geen reden geeft
om van de haren in het woord καλλÝτριøες manen te maken, geeft
hij ons daarentegen wel een goede reden om maar bij de haren te
blijven. Er is nl. één plaats die voor mij de doorslag geeft, en d.i.
K 547, waar de prachtige paarden door Diomedes en Odysseus in
het nachtelijke Trojaanse kamp buitgemaakt geprezen worden als
α�ν�ς �κτÝνεσσιν �ïικÞτες �ελÝïιï. Zij glanzen als zonnestralen.
Men behoeft geen Breitner te zijn om te beseffen dat de glans op
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paardelijven, hetzij ’s nachts weerkaatsend het kampvuur, hetzij
overdag in die van zonlicht overgoten wereld, als moment van
schoonheid het oog feller zal hebben getroffen dan de zwierigheid
van manen of staart. Zoals gezegd deed deze plaats uit K voor mij
de deur dicht, en ik vertaal al sinds jaren καλλÝτριøες ´ππïι door
,,paarden met mooi glanzend haar”, of ,,prachtig glanzend van huid”.
De enige bij wie ik nu bij mijn nasporingen iets dergelijks vond was
de ook overigens wel eens wat te hautain veronachtzaamde Vos-
maer; want’ in strijd met zijn hierboven gegeven vertaling van γ
475 had hij in E 323 (a. 1880 en 1886) geschreven ,,glansharige
merriën”.

’s-Gravenhage. J. C. OPSTELTEN.

BLADVULLING

Fils de médecin, médecin moi-même, père et oncle de médecins,
J’ ai le droit de me demander, à certaines heures, ce que je dois à
la médecine . . . Je lui dois, tout d’abord, de m’ avoir contraint aux
études humanistes.

Elles étaient obligatoires, en mon jeune temps, pour les futurs
médecins et c’ était grande sagesse. Les choses ont varié quelque
peu depuis et nous sommes sans doute menacés de variations plus
grandes et plus déconcertantes encore. Il y a sept ou huit ans, on
pouvait accéder à la Faculté de médecine sans avoir étudié le grec.
Un de mes neveux, qui est d’ ailleurs un garçon de grand mérite,
s’est trouvé la victime de cette fâcheuse et transitoire disposition.
Je suis sûr qu’il le regrettera. Que la connaissance, au moins scolaire,
du grec et du latin soit propre à éclairer le médecin dans l’intelligence
de sa profession, cela me semble indiscutable. Mais que, surtout,
les disciplines humanistes aient l’avantage de rompre l’esprit, de
l’accoutumer à certaines difficultés, de le préparer à trouver des
solutions à divers problèmes, voilà ce qui me paraît essentiel. La
version latine est une gymnastique admirable pour qui doit, par la
suite, se plier aux sourcilleux exercices de la diagnose.

G. Duhamel (Paroles de Médecin, p. 59).
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Moretum
Iam nox hibernas bis quinque peregerat horas
Excubitorque diem cantu prædixerat ales,
Simylus exigui cultor cum rusticus agri,
Tristia venturae metuens ieiunia lucis,

5 Membra levat vili sensim demissa grabato
Sollicitaque manu tenebras explorat inertes
Vestigatque focum laesus quem denique sentit.
Parvulus exusto remanebat stipite fomes
Et cinis obductae celabat lumina prunae.

10 Admovet his pronam submissa fronte lucernam
Et producit acu stuppas humore carentes,
Excitat et crebris languentem flatibus ignem.
Tandem concepto — sed vix — fulgore recedit,
Oppositaque manu lumen defendit ab aura.

15 Et reserat cellae qua providet ostia clavi.
Fusus erat terrae frumenti pauper acervus;
Hinc sibi depromit quantum mensura patebat
Quae bis in octonas excurrit pondere libras.
Inde abit adsistitque molae parvaque tabella

20 Quam fixam paries illos servabat in usus,
Lumina fida locat; geminos tum veste lacertos
Liberat et cinctus villosae tegmine caprae
Praeverrit cauda silices gremiumque molarum.
Advocat inde manus operi, partitus utrimque:

25 Laeva ministerio, dextra est intenta labori;
Haec rotat adsiduum gyris et concitat orbem.
Tunsa Ceres silicum rapido decurrit ab ictu.
Interdum fessae succedit laeva sorori
Alternatque vices. Modo rustica carmina cantat

30 Agrestique suum solatur voce laborem;
Interdum clamat Scybalen. Erat unica custos,
Afra genus, tota patriam testante figura,
Torta comam labroque tumens et fusca colore,
Pectore lata, iacens mammis, compressior alvo,

35 Cruribus exilis, spatiosa prodiga planta.
Hanc vocat atque arsura focis imponere ligna
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De mortierkluit
Nauw had de winternacht vijf urenparen doorlopen
En de gevederde schildwacht juichend de dag aangekondigd,
Als boer Simylus reeds, bewerker van luttele akker,
Vrezend voor schrikkelijk vasten in ’t nader komende daglicht,

5 Langzaam zijn leden heft van de schamele brits waar zij lagen,
Vorst met onzekere hand door het logge, drukkende duister,
Speurend zoekt naar de haard, die ten slotte de pijn hem laat voelen.
Van de verteerde stronk was een weinigje brandstof nog over,
’n Dikke laag as overdekte het licht van de gloeiende houtskool.

10 Hierheen buigt hij zich neer, houdt de lamp, voorover, er tegen,
Trekt met een naald de pit, van olie verstoken, naar buiten;
En zijn volhardend geblaas wekt het smeulende vuur weer tot leven.
Eindlijk ontstaat er - doch nauw slechts - een schijnsel; hij gaat er mee weg en
Hoedt met zijn schermende hand de vlam van de lamp voor de luchtstroom;

15 Tilt van zijn voorraadkamer de deurklink op met de sleutel:
Uitgeschud lag op de grond de armzalige hoop van zijn koren.
Hiervan neemt hij voor zich, zoveel als een maat kon bevatten
Welke juist ruimte biedt voor een vracht van tweemaal acht ponden.
Dan loopt hij weg, gaat staan bij de molen, en daar op een plankje,

20 Stevig gepind aan de wand, die het steeds voor dit doeleind gereed hield,
Zet hij de lamp, zijn getrouwe; maakt dan beide zijn armen
Vrij van het kleed, aangordt zich het vel van een harige geit en
Veegt vooraf met de staart langs stenen en kom van de molen.
Saam roept als hulp hij de handen bij ’t werk, het in tweeën verdelend:

25 Links is van dienst aan rechts, die voor d’eiglijke arbeid bestemd is:
Zij houdt de loper voortdurend in draaiing en drijft hem in ’t ronde.
’t Koren stoot stuk door het rappe getik en het tript naar beneden.
Somtijds lost links af haar moede gewordene zuster
En verwisselt van taak. Soms schallen landlijke liedren,

30 Geeft hij met akkermans-stem zichzelven troost bij den arbeid.
Of wel hij roept Scybale. Dit was zijn enige helpster,
Afrikaanse van bloed, wat in heel haar gestalte zich uitte:
Kroezig van haar, gezwollen van lip, met donkere huidskleur,
Breed in de schouders, met liggende borsten, buik ietwat plat en

35 Dun in de benen, rijk aan wijd zich spreidende voetzool.
Deze roept en beveelt hij met hout voor het vuur te beleggen
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Imperat et flamma gelidos adolere liquores.
Postquam implevit opus iustum versatile finem,

Transfert inde manu fusas in cribra farinas
40 Et quatit; ac remanent summo purgamina dorso,

Subsidit sincera foraminibusque liquatur
Emundata Ceres. Levi tum protinus illam
Componit tabula, tepidas super ingerit undas;
Contrahit admixtos tum fontes atque farinas,

45 Transversat durata manu liquidoque coacto
Interdum grumos spargit sale; iamque subactum
Levat opus palmisque suum dilatat in orbem
Et notat impressis aequo discrimine quadris.
Infert inde foco — Scybale mundaverat aptum

50 Ante locum — testisque tegit, super aggerat ignes.
Dumque suas peragit Volcanus Vestaque partes,
Simylus interea vacua non cessat in hora,
Verum aliam sibi quaerit opem; neu sola palato
Sit non grata Ceres, quas iungat comparat escas.

55 Non illi suspensa focum carnaria iuxta,
Durati sale terga suis truncique, vacabant;
Traiectus medium sparto sed caseus orbem
Et vetus adstricti pendebat fascis anethi.
Ergo aliam molitur opem sibi providus heros.

60 Hortus erat iunctus casulae, quem vimina pauca
Et calamo rediviva levi munibat harundo,
Exiguus spatio, variis sed fertilis herbis.
Nil illi deerat, quod pauperis exigit usus;
Interdum locuples a paupere plura petebat.

65 Nec sumptus erat illud opus sed recula curae.
Si quando vacuum casula pluviaeve tenebant
Festave lux, si forte labor cessabat aratri,
Horti opus illud erat. Varias disponere plantas
Norat et occultae committere semina terrae,

70 Vicinosque apta cura submittere rivos.
Hic olus, hic late fundentes bracchia betae
Fecundusque rumex malvaeque inulaeque virebant,
Hic siser et capiti nomen debentia porra
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d’Haard en met vlammen het welwater warm te omspelen.
Nadat het werk van het malen behoorlijk zijn einde bereikt heeft,

Laat hij vervolgens het meel met de hand in een zeef nederlopen,
40 Schudt het, en achter blijft op het gaas de onzuivre substantie,

Neder zet zich schoon, door de gaatjes gezeefd en gereinigd,
Ceres, ontdaan van het kaf. Op een effen geschaafde beslagplank
Schikt hij dit daarna bijeen, giet lauwwarm water er over,
Trekt dan het meel en het bronnat, zodoende vermengd, door elkander,

45 Wentelt de massa steeds om met de hand tot het vocht is gebonden,
Strooit soms zout op het klontende deeg; als het eindlijk doorkneed is,
Effent en drukt met zijn handen hij ’t uit tot de passende rondheid,
Zet dan de lijnen er op die het zuiver in vieren verdelen,
Brengt het vervolgens ten haard — Scybale had te vore’ een behoorlijk

50 Plekje geruimd — dekt af met een pot, hoopt vuurgloed er over.
En zolang als Vulcanus en Vesta hun taken vervullen,
Gunt Simylus zich intussen geen rust in de stonde die vrij komt,
Doch ziet naar andere middelen om; dat Ceres niet, eenzaam,
Straks zijn gehemelt’ mishage, bereidt hij een spijs tot geleide.

55 Niet hingen nevens de haard aan haken te zijner beschikking
Zijden gepekeld spek, uit de romp van een varken gesneden;
Echter getroffen in ’t hart van zijn schijf door een touw hing een kaas daar,
Verder een bundeltje oude, tezamen gebondene dille.
Dus grijpt de held, voor zichzelven vol zorg, naar andere middlen.

60 ’n Tuin was gelegen vlak tegen de hut, door een enkele wilg en
Riet, dat met lichte schachten herleeft, als heining omsloten,
Luttel van afmeting slechts, doch vruchtbaar aan allerhand kruiden.
Daar ontbrak het aan niets voor het daaglijks gebruik van een arme;
Meermalen trachtte een rijke van d’arme nog heel wat te kopen.

65 Dit had hij niet door kosten bereikt, maar door zorg voor zijn landje.
Moest hij in ruste zijn hutje soms houden, hetzij dat de regen,
’t Zij dat een feestdag hem bond, kwam de zwoegende ploeg eens tot stilstand,
Tuinwerk betekende dat. Verscheidene stekken te zetten
Had hij geleerd en het zaad in het donker der aarde te bergen,

70 Kundig en zorgzaam naburige beekjes zijn wil op te leggen.
Hier stond kool, hier wijd hun armen breidende bieten,
Vruchtbare zuring, malv’ en alanten tierden er welig,
Hier pastinaak en de prei die zijn naam aan zijn bol heeft te danken, 1

1 Er was „bolprei” en „snijprei”; de laatste was de goedkoopste (zie vs. 82).
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Grataque nobilium requies lactuca ciborum.
75 crescitque in acumina radix

Et gravis in latum dimissa cucurbita ventrem.
Verum hic non domini — quis enim contractior illo? —
Sed populi proventus erat, nonisque diebus
Venales humero fasces portabat in urbem;

80 Inde domum cervice levis, gravis aere redibat,
Vix umquam urbani comitatus merce macelli.
Cepa rubens sectique famem domat area porri
Quaeque trahunt acri voltus nasturtia morsu
Intibaque et Venerem revocans eruca morantem.

85 Tum quoque tale aliquid meditans intraverat hortum.
Ac primum leviter digitis tellure refossa
Quattuor educit cum spissis allia fibris;
Inde comas apii graciles rutamque rigentem
Vellit et exiguo coriandra trementia filo.

90 Haec ubi collegit, lentum consedit ad ignem
Et clara famulam poscit mortaria voce.
Singula tum capitum nodoso cortice nudat
Et summis spoliat coriis contemptaque passim
Spargit humi atque abicit. Servatum in germine bulbum

95 Tinguit aqua lapidisque cavum demittit in orbem.
His salis inspergit micas, sale durus adeso
Caseus adicitur, dictas super ingerit herbas,
Et laeva vestem saetosa sub inguina fulcit.
Dextera pistillo primum fragrantia mollit

100 Allia, tum pariter mixto terit omnia suco.
It manus in gyrum; paulatim singula vires
Deperdunt proprias: color est e pluribus unus;
Nec totus viridis, quia lactea frusta repugnant,
Nec de lacte nitens, quia tot variatur ab herbis.

105 Saepe viri nares acer iaculatur apertas
Spiritus et simo damnat sua prandia voltu;
Saepe manu summa lacrimantia lumina tergit
Immeritoque furens dicit convicia fumo.
Procedebat opus; non iam salebrosus ut ante,

110 Sed gravior lentos ibat pistillus in orbes.
Ergo Palladii guttas instillat olivi
Exiguique super vires infundit aceti

84



Verder de welkome rust tussen eed’le gerechten, de kropsla.
75 de radijs groeit in punten,

Hier zet de zware pompoen zich uit tot een buik, wijd van omvang.
Dit werd daar niet voor hemzelf - immers wie wist zich meer te bekrimpen? -
Maar voor de burgers geteeld, en iedere week op de marktdag
Droeg hij naar stad op zijn schouder gebundelde groenten ten verkoop,

80 Keerde vandaar weer naar huis, licht van nek, maar zwaar van het koper,
Zelden of nooit begeleid door waren, gekocht op de vleesmarkt.
Blozende uien, een bedje met snijprei, stilden zijn honger,
Bittere kers, die door bijtende scherpte ’t gelaat doet vertrekken,
Voorts cichorei en de mosterd, die ’n talmende Venus actief maakt.

85 Toen ook was hij met zulke gedachten de tuin ingetreden.
Eerst met de vingers voorzichtig de grond weggravende, trekt hij
’n Viertal knollen er uit van knoflook met wriemlende wortels.
’t Sierlijk loof van de seldrie en ruit met zijn houtige stelen
Plukt hij en dan coriander, die beeft met de ragfijne blaadjes.

90 Heeft hij dit alles vergaard, dan neemt hij aan ’t dralende vuur plaats;
Roept met luider stemme zijn dienstmaagd om de mortier toe.
Eén voor één haalt hij nu van de bollen hun bultige dek af,
Rooft hun de rusting der opperste schil en strooit het versmade
Rondom als afval ter aarde. De bol in de plant houdt hij over,

95 Doopt hem in water en werpt hem dan neer in de rondstenen holte,
Strooit er wat zoutkorrels op, voegt kaas toe die hard is gemaakt door
Invretend zout, brengt de kruiden er in die boven genoemd zijn,
En hij duwt met de linker zijn kleed tussen d’harige dijen.
Rechts maalt eerst met de stamper het kwalijk riekende knoflook

100Murw, wrijft dan alles samen tot moes, wijl de sappen zich mengen.
Rond draait de hand in een kring; en elk element geeft er langzaam
Eigene kenmerken prijs; de kleur wordt van veelheid tot eenheid:
Noch is hij heel en al groen, daar de melkwitte brokken weerstreven,
Noch van een melkwitte glans, daar hem zovele kruiden schakeren.

105Dikwijls schiet als een speer de wijd uitstaande neusgaten binnen
Prikklende reuk en verwenst hij zijn maal met een nies van zijn mopsneus.
Dikwijls veegt hij de rug van zijn hand langs zijn tranende ogen,
Scheldt verwoed op de rook, die geheel geen verwijten verdiende.
Vordering maakte het werk. Niet meer met sprongen, als vroeger,

110Zwaarder steeds gaat langzaam kringend de stamper in ’t ronde.
Daarom drupt hij de olie van Pallas’ olijven in ‘t mengsel
En schenkt sterken azijn in geringe hoeveelheid er over.
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Atque iterum commiscet opus mixtumque retractat
Tum demum digitis mortaria tota duobus

115 Circuit inque globum distantia contrahit unum,
Constet ut effecti species nomenque moreti.

Eruit interea Scybale quoque sedula panem,
Quem laetus recipit manibus, pulsoque timore
Iam famis inque diem securus Simylus illam

120 Ambit crura ocreis paribus tectusque galero
Sub iuga parentes cogit lorata iuvencos
Atque agit in segetes et terrae condit aratrum.

In de Appendix Vergiliana, een verzameling bestaande uit ge-
dichten in hexameters waarvan het langste ruim 500 verzen telt,
plus uog een handvol kleinere stukjes in diverse maten, vinden wij
ook het Moretum. Hoevele gedichten uit deze collectie werkelijk van
Vergilius stammen, is een omstreden kwestie. Het Moretum geldt
vrijwel algemeen als ,,onecht”.

Zoudt ge echter, afgeschrikt door dit odium, het gedicht ongelezen
laten, dan zoudt ge uzelf een aantal genotvolle uren onthouden. De
dichter moge niet Vergilius heten — en hoe hij wel heet, zal ons wel
altijd verborgen blijven — hij heeft Vergilius en ook Ovidius de
kunst afgekeken. Deze kunst past hij echter op geheel eigen wijze
toe. Niet weeft hij een tere sfeer om personen en gebeurtenissen, als
Vergilius; niet bedrijft hij een kunstig spel door de woorden ogen-
schijnlijk kriskras over verscheidene verzen rond te strooien, als
Ovidius; hij tekent scherp en precies in betrekkelijk eenvoudig ge-
bouwde verzen, maar ontleent soms knipogend enige elementen aan
zijn grote voorgangers.

Zijn onderwerp is op het oog niet erg dichterlijk: een arme dag-
loner, die met ploegen de schrale kost moet verdienen, staat op bij
het eerste hanegekraai in donker en kou (vs. l—14) om, voor hij
naar zijn werk gaat, het maal voor die dag te bereiden, bestaande uit
brood (15—51) en een moretum, d.i. een in een mortier fijn gewreven
mengsel van kaas, olie en kruiden (52—116). Daarna gaat hij naar
den akker (117—122).

Dit is een alledaagse gebeurtenis. Hoe anders klinkt ons echter de
taal al dadelijk bij de aanhef in de oren: ,,Reeds had de nacht twee-
maal vijf winterse uren doorlopen en de wachter-vogel met zijn ge-
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zang de dag voorzegd . . .” Dat is niet alledaags; een dergelijke be-
schrijving hoort thuis in het epos. Wij verwachten hierna een held
te zien verrijzen als Achilles of Aeneas. Wie verrijst echter? Mopsje
(„simus” komt uit het Grieks en betekent ,,met opgestulpte neus”),
de bewerker van een petieterig stukje land, bang voor honger op
deze dag, of nee: vrezend de sombere vasten van het komende licht.
Hier vinden wij reeds in een notedop de opzet van het hele gedicht:
het boertje en zijn sobere bedoening wordt telkens, onverwachts,
even in de verheven sfeer van het heldendicht getild. Anders ge-
zegd: de dichter levert een milde parodie op het epos.

Eenmaal gewaarschuwd zult U zelf op vele plaatsen de herinne-
ringen aan Vergilius of Ovidius of zelfs Homerus kunnen ontdekken.
Ik wil U de vreugde van deze ontdekking niet ontnemen door een
volledige opsomming. U begrijpt wel, dat „16 pond” meestal niet
uitgedrukt wordt door „zoveel als een maat strekte die uitloopt in
tweemaal acht ponden gewichts” (vs. 18). En dat het niet een ge-
woon bevel aan een slavin is om ,,(altaar)vuur te ontsteken onder
koude vochten” (vs. 37).

Liever wil ik wijzen op de kunstvaardigheid waarmee standaard-
taferelen uit het grote epos in het kleine gedicht ingevlochten zijn.
Op de woordkeuze van de aanhef heb ik reeds gewezen. U behoeft
slechts aan de ,,rozenvingerige dageraad” van Homerus te denken
om in te zien, dat ook het motief van het aanbreken van de dag
episch is. Vergilius gebruikt het in de Aeneïs op vele plaatsen 1 ;

1 Plaatsen waar Vergilius het aanbreken van de dag beschrijft zijn: Aen.
1.306. 3.512 en 588, 4.129 en 584, 5.104, 8.455, 12.113 v.
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En weer opnieuw gaat hij alles vermengen en ’t mengsel doorwerken.
Eindelijk strijkt hij de hele mortier met twee van zijn vingers

115Rond en zo trekt hij de vormloze massa tot ene kluit samen.
’t Eindresultaat is een vorm die met reden mag heten: mortierkluit.
Scybale heeft ondertussen bedrijvig het brood opgedolven;
Vreugdevol neemt hij ’t in handen; bevrijd van de vrees voor de honger
En voor de loop van die dag van zorgen ontheven, omgeeft hij

120Beide zijn benen met schuttende huls; en gedekt met zijn veldmuis
Dwingt hij onder het juk in het tuig zijn volgzame ossen,
Drijft hen voort naar den akker en zet er de ploeg in de aarde.

 



op elke plaats afzonderlijk laat hij reeds door de toon horen, of de
komende dag blij of somber zal zijn. Ook onze dichter beoogt een
effect, nl. de verrassing, door de tegenstelling van epische weidsheid
en arm boertje.

Evenals het begin herinnert het slot aan scènes uit het epos. Onze
held ,,rust zich” om te velde te trekken, en wel met scheenplaten en
veldmuis. Zo rust ook b.v. Paris zich (Ilias 3.390 v.), beginnend met
zijn scheenplaten en eindigend met zijn helm. ,,Net een epische held,
die Simylus”, suggereert ons de dichter. En tegelijk is het een volko-
men natuurlijke afsluiting, dat de boer zich aankleedt voor hij het
huis uit gaat.

Nog twee duidelijk schertsend bedoelde ontleningen aan het epos
wil ik noemen. Ten eerste vs. 31 v.: Simylus kan niet alles alleen af,
hij heeft hulp nodig. Het is dus geheel verantwoord, dat een slavin
ten tonele verschijnt. En waarom haar dan niet geïntroduceerd,
zoals Homerus Eurydea inleidt (Od. 1.429): met naam en persoons-
beschrijving, die door een aanwijzend voornaamwoord (hier: hanc)
weer met het eigenlijke verhaal verbonden wordt?

Een tweede voorbeeld (vs. 60 v.): Na het maken van het brood
gaat Simylus iets bereiden, waarvoor allerhand kruiden nodig zijn.
Die wil hij vers uit de tuin halen. Is dat voor de dichter niet een
prachtgelegenheid om het stukje grond te beschrijven als ware het
de gaarde van Alcinous (Od.7.112 v.)? En dan ook maar meteen de
epische techniek van spanning wekken toegepast: reeds vers 53
kondigde ,,een ander hulpmiddel” tegen de honger aan. Armer dan
Philemon en Baucis, die tenminste nog vlees in de schoorsteen had-
den hangen (Ov. Met. 8. 649 v.), heeft Simylus echter niet veel
meer dan een kaas. Vers 59 herhaalt het zoeken naar ,,een ander
hulpmiddel”. Wordt de lezer nu eindelijk op de hoogte gebracht?
Verre vandien: 15 verzen lang volgt de beschrijving van een tuin,
die ogenschijnlijk met het verhaal niets te maken heeft. Zo wordt
in de Odyssee, als Eurydea het litteken op Odysseus’ been al voelt,
73 verzen lang uitgeweid over de oorsprong ervan (Od. 19.393—466),
terwijl de hoorder popelt om te horen, of Odyssens nu herkend
wordt. In ons gedicht horen wij pas in vs. 85, hoe de tuin Simylus een
ander hulpmiddel kan geven. Tegelijk bereikt de dichter hiermee,
dat de hoofdzaak, waar het hele gedicht naar genoemd is, een soort
eigen inleiding krijgt, zoals een episch dichter vóór een belangrijk
gevecht de wapenrusting van een held beschrijft. Maar tijdens de
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hele bereiding (85—116) horen wij nog steeds niet, wat het nu eigen-
lijk voor gerecht is. Pas het allerlaatste woord brengt als een klaroen-
stoot de naam: moretum.

Het hele gedicht zit dus vol epische elementen, niet alleen in
woorden en uitdrukkingen, maar ook in motieven en techniek. Met
een glimlach tekent de dichter het tochtige hutje, het lapje grond
met zij n goedkope groenten, in de taal passend bij koningshoven en
krijgstochten. Zijn wij eenmaal op het spoor van ‘s dichters werk-
wijze, dan ontdekken wij het ene epische voorbeeld na het andere:
de beschrijving van tuingewassen in Georgica 4.118 v., de bereiding
van een moretum in Ov. Fasti 4. 367 v. En ook hele versstukken
herinneren meer of minder duidelijk aan Vergilius of  Ovidius. Zo zijn
er niet minder dan drie toespelingen op het verhaal van Philemon
en Baucis uit het achtste boek van de Metamorphosen: vers 31:
,,erat unica custos” herinnert aan Ov. Met. 8. 684 ,,erat unicus
anser”, 56 ,,terga suis” aan 648 „sordida terga suis nigro pen-
dentia tigno”, en 117 ,,Scybale quoque sedula” aan 640 ,,sedula
Baucis”. Vs. 107 „lacrimantia lumina tergit” doet denken aan
de beschrijving van Odysseus in Met. 13.133: ,,namque simul veluti
lacrimantia tersit lumina,” vs. 80 ,,gravis aere” aan Verg. Ecl. 1.35
,,nonumquam gravis aere domum mihi dextra redibat”. En zo is
er meer.

Maar ook hier geldt hetzelfde als voor de keuze van epische woor-
den en motieven: de dichter is nergens slaafs navolger, overal ver-
werkt hij zijn voorbeelden zo, dat zij geheel natuurlijk in zijn tekst
passen en dikwijls bij eerste lezing niet eens opvallen. Zijn gedicht is
een gave eenheid, te genieten voor ieder die Latijn kent, ook al is
men niet genoeg thuis in de „grote” literatuur om toespelingen te
herkennen. Alle handelingen zijn raak getekend, wij krijgen een
aanschouwelijk beeld van brood- en moretum-bereiding. Daaren-
boven wordt de lectuur veraangenaamd door klankschilderende
verzen. Hoor b.v. de zachte medeklinkers en lichte klinkers in
„flamma gelidos adolere liquores” of in ,,exiguo coriandra trementia
filo”. Hoor het tikken van de korrels in de vele ploffers van ,,Tunsa
Ceres silicum rapido decurrit ab ictu”; het vermoeide van de spon-
deeën in ,,Interdum fessae succedit laeva sorori” en in ,,lentos ibat
pistillus in orbes”; de weidse klank in ,,spatiosā prodiga plantā”;
de nies in ,,damnát sua” van 106. En U zult zelf gemakkelijk de
reeks kunnen aanvullen.
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Zo is het gedicht niet alleen enig in zijn soort als parodie op het
grote epos, maar bovendien of misschien in de eerste plaats een ge-
not voor de lezer die tevens hoorder weet te zijn 1.

A. A. WIERSMA-BURIKS.

Antieke kunst in Nederlandse Musea
Beminnelijke gratie en waardige ingetogenheid stralen uit van

het kleine vrouwe- of liever damesportretje op deze camee in het
Koninklijk Penningkabinet. Op een stuk zgn. sardonyx, een wit- en
bruin gelaagde agaat, is in de bovenste witte laag het profieltje uit-
gesneden, dat scherp afsteekt tegen de bruine achtergrond (H 59,
Br. 58 mm). De steen komt van de collectie van stadhouder Willem
IV en was voordien in die van de graaf van Thoms, Boerhaave’s
schoonzoon, die hem in Italië had gekocht; hij was bij toeval in zee
bij Pozzuoli gevonden.

Livia is hier afgebeeld en wel in opdracht van haar kleinzoon
keizer Claudius, de zoon van Drusus, in 42. In dat jaar, waarin de
100e herdenking van haar geboortedag en de 80e van haar trouwdag
viel, liet hij Livia consacreren, bouwde hij de Ara Pietatis (al in 22
beloofd bij haar herstel van een zware ziekte) in nauwe aansluiting
bij Augustus’ Ara Pacis, richtte een beeld voor haar op en liet hij
deze camee snijden. Dit alles maakte deel uit van zijn politieke
propaganda om zijn verwantschap met Augustus — slechts stief -
familie! — te demonstreren 2.

Claudius had een uitgesproken historische belangstelling en
zin. Hij laat Livia dan ook niet uitbeelden zoals hij haar als groot-
moeder had gekend maar zoals zij als jonge bruid moest zijn ge-
weest. Hij gaat zelfs zover om haar het kapsel van de jaren 45—35
v. C. te geven, een kapsel dat de kunstenaar niet zelf gezien kan
hebben en dan ook zeer onwezenlijk heeft weergegeven.

Als pendant diende waarschijnlijk het cameeportret, thans in het
Parijse Penningkabinet, van Claudius’ vrouw Messalina met haar
beide kinderen; in ditzelfde jaar 42 was hun zoon Brittannicus ge-
boren. Claudius, steeds vernuftig in het bedenken van zinvolle

1 Vele van de kruiden die Simylus gebruikt, zijn met naam en al te vinden
in de kruidentuin van het Muiderslot.

2 Voor deze identificatie zie mijn: Portrait of a Great Lady in BABesch.
33 (1958), 33-8.
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Camee-portret van Livia i. h. Kon. Penningkabinet te ’s-Gravenhage

 





pendants, poogt hier deze vervaarlijke vrouw als altera Livia voor
te stellen!

Claudius’ voorliefde voor sardonyx is bekend. Wij danken hem
dan ook menig camee van boeiende inhoud en verfijnde makelij. De
stijl van dit stuk is typerend voor zijn vroege tijd waarin het
wat droge classicisme van de augusteïsche kunst al wat verzacht is
maar waarin nog niet de volle en weke rijpheid van later jaren is
bereikt. Begrijpelijkerwijze is dit een der pronkstukken van het
Koninklijk Penningkabinet!

A. N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA.

De Witte Swaen
Bij de ramp van 1953 werd in Zierikzee o.a. verwoest het naast

het Vrijpoortje gelegen huis De Witte Swaen. In 1955 werd dit
pand met zijn fraaie Vingboom-gevel gerestaureerd, met steun van
de Franse senaat. De herinnering aan dit staal van inter-Europese
sympathie en hulp wordt levend gehouden door een in de poort
aangebrachte inscriptie, die in het Latijn is gesteld, dat als oude
Europese taal hiervoor duidelijk aangewezen mocht heten. Bij deze
Latijnse tekst is een vertaling gevoegd, terwijl — zeldzaam ver-
schijnsel op inscripties! — ook de bron van de verzen wordt aange-
geven. Een en ander werd ontworpen door mevrouw J. Schouwe-
naar-Franssen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

„Omnia pontus erant. Sed nulla cuspis apertum
Et se praebentem valuit destringere cygnum.

Zee was ’t al / Nochtans geen drietand / die vermocht den swaen,
hoe bloot en weerloos ook, / te schampen. — sec. Ovid. Metamorph. I,
292; XII, 100. Renovatum anno MCMLV iuvante senatu Gallico”.

In de gevel prijkt weer, geflankeerd door de aanduiding van het
bouwjaar, anno 1658, de gevelsteen met de witte zwaan. Om de
hals draagt het fiere dier een gouden kroon.1 De geschiedenis van het
huis (in 1652 huwde Pieter Remeeuszoon de jonge, rijke weduwe van

1 J. J. Westendorp Boerma, Historische schoonheid van Zierikzee, A’dam
1946, 66 zegt: ,,door zijn onmiskenbaar Amsterdams (stijl-)karakter is (de
Witte Swaen) in Zierikzee een vreemde eend in de bijt.”. Hij noemt de kroon
niet. Vgl. echter p. 94, noot 1.
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de wijnsteker Jan Swaen, Levina Mogge; ter herinnering aan haar
eerste man werd het huis dat zij voor zich bouwden, De Witte
Swaen genoemd) 1 maakt de betekenis van deze kroon niet direct
duidelijk. Wellicht kunnen we er echter de bedoeling van opsporen.

Uit ongeveer dezelfde tijd dateert nl. een bundel liederen Den
Singende Swaen,: DAT IS, Den Lof-Sangh der Heyligen, die als
Singende Swaenen, de dood blygeestig hebben ontfangen, Ge-
maeckt door G.D.S. (vignet) T’Antwerpen, voor Guilliaem Lesteens,
in de Hooghstraat, in de Pellikaan, Anno 1655.

Achter de initialen G.D.S. verschuilt zich de Goudse priester
Willem (Guillaume) de Swaen, die in een uitvoerige ,,Opdracht aan
des Heeren Jesu Christi Catholijcke Gemeente” zijn incognito
halverwege opgeeft door te schrijven: ,,O hoe menichmael hebt ghij
dese uwen Swaen, die nu singht, als eenen Tortelduyf hooren such-
ten, steenen, kermen over uwe souden. Wel-aen, zijt te vrede; en die
weicke deelachtich zijt geweest mijne droefheyd, zijt ook nu deel-
achtich mijne vreughde. Hoort nu desen uwen Swaen eens singen”.
En: ,,Lieve kinderen! off ’t gebeurden, dat ick binnen korten tijd
quam te sterven (Want de Swaenen niet langh voor hare dood en
singen) soo zijt toch mijnder gedachtich in uwe vyerige gebeden . . .”
Bovendien draagt zekere N.S. 2  enkele gedichten bij, o.a. een, waar-
in hij Apol, de Musae en Orpheus, mitsgaders alle zangvogels op-
roept om te komen „alwaer de kromme Gouw van d’IJsel wordt
geschut”,

,,Want daedelijck Wil-hem de Swaen tot zinghen voeghen . . .”
De bundel, die in 1664 een tweede druk beleefde, had als doel

veredeling van de zang der Goudse Rooms-Katholieke jeugd, en
bevat vnl. liederen op martelaren-heiligen. De keus van de titel
is niet alleen ingegeven door de naam van de auteur, maar vooral,
doordat de zwaan door hem werd genomen als symbool voor de
martelaar. Dat blijkt uit de hierbij afgebeelde gravure van Persijn,
evenals de auteur uit Gouda. Ze stelt een zwaan voor, die met de
snavel strijkt langs de snaren van een harp die met ’n vleugel wordt

1 Mij welwillend medegedeeld door de archivaris van Zierikzee, de heer
P. van Beveren.

2 N(icolaas) S(choonhoven), vader van de Goudse minderbroeder van die
naam? Zie register bij Dalmatius van Heel, De Minderbroeders te Gouda, II,
1947, Gouda.
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vastgehouden. Uit de hemel reikt Gods hand een lauwerkrans, de
„kroon des levens” voor hen die getrouw zijn geweest tot de dood
toe. Openbaring van Johannes 2, vers 10. Op het blad vóór deze
gravure, achter het titelblad, vinden we verder het volgende lied,
naar de gewoonte van de tijd voorafgegaan door een Latijns vers:

Dulce est, et pretium Mori.

Qualis in Eridani moriturus margine Cygnus,
Dulcius arguto fundit ab ore melos:

Christi Turma animis mortem laetantibus optat;
Cum post Fata venit Laurea, Dulce Mori est.

’t Is soet, en winst te sterven.

Blijkbaar was dit vers een alreeds bestaand lied, want een van de
door De Swaen gedichte liederen, ,,O Voorburgh! eel door uw’
lantsdouwen” op Sinte Geertruyd van Oosten heeft de aantekening,
dat het wordt gezongen op de „Stem” van Gelijck als de Witte
Swaenen. De bekende bundel Com nu met Sangh, in de oorlog uit-
gekomen, opent ermee. En in de Ned. Herv. gezangenbundel vindt
men het (zonder het opschrift) als lied 240 — het wordt steeds in de
kerkdienst aan de vooravond van Nationale Feestdag gezongen 1.

Wie de auteur is van het Latijnse en Nederlandse vers, is me on-
bekend gebleven. Evenmin weet ik, of het lied teruggrijpt op een
wellicht reeds in de oud-christelijke kerk gemaakte vergelijking van
martelaren met de zingende zwaan. Misschien kan een lezer hier
helpen!

In ieder geval, ten grondslag ligt ongetwijfeld, via hoeveel schakels
ook, de bekende plaats uit Plato’s Phaedo, 84 D e. v., waar Socrates
spreekt van de zwanen, „die, wanneer zij voelen, dat zij moeten
sterven, — al zingen zij ook in den tijd voordien —, dan het langst
en bij voorkeur zingen, verheugd dat zij op het punt staan heen te

1 Vriendelijke mededeling van ds. H. Hasper te Den Haag, auteur van een
psalmberijming en van de bundel Geestelijke liederen uit de schat der eeuwen.
Aan ds. Hasper dank ik ook de verwijzing naar de bundel van De Swaen.
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Gelijck als de Witte Swaenen
Singen op haer’s levens end/
Soo vergieten niet haer tranen
Godes Vrinden in ’t torment:
Maer met bly gemoedt sy singen

Lof aen Godt;
Ja van vreughden sy opspringen.

Om haer lot.

Want sy weten dat na ’t lijden
Komen sal des Hemels vreught;
Waer mee dat na korten tijden
Worden sullen sy verheught.
Hierom sy de doodt versmaden

Op dit dal/
Om dat eeuwich haer versaden

JESUS sal.



gaan naar den god, wiens dienaren zij zijn.” (vertaling Boutens), en
waar Socrates zich met hen vergelijkt.

Dit bekende verhaal is door de auteur van Gelijck als de Witte
Swaenen a.h.w. getransponeerd in christelijke toonaard, en hij maakt,
onbekommerd, de sprongvande antieke martelaar naarde christelijke.

Kende Levina Mogge dit vers en de voorstelling? Het adjectief
Witte, gecombineerd met de kroon, brengen me ertoe, dit voorlopig
te veronderstellen. Terwijl pastoor Willem de Swaen de zwaan zag
als symbool van speciaal de martelaar-heilige, heeft zij, als Protes-
tantse vrouw, haar overleden man de kroon des levens deelachtig
geweten, en hem zo op waarlijk treffende wijze herdacht. 1

Rotterdam N. VAN DER BLOM.

Hartmaniana
(De Redactie is verheugd deze bijdrage te kunnen plaatsen in de

maand waarin de eerbiedwaardige classicus Dr. K. H. E. de Jong
de dag herdenkt waarop hij zestig jaar geleden tot Doctor in de
Letteren en Wijsbegeerte promoveerde. Met zijn levenslange trouw
aan zijn hoog ideaal wenst zij hem hierbij van harte geluk.)

Prof. J. J. Hartman, mijn onvergetelijke leermeester, placht in
de loop der jaren zijn colleges in het Latijn aan te kondigen en af te
zeggen. Wij geven hier enkele specimina.

Uit het jaar 1908, aan het einde van de meimaand:
Currere per plateas crurum me morbus ineptat

Nescioquis sed non tarda podagra vetat.
Quidquid id est, hodie gratus requiescere debet

Qui mihi vobiscum, candida turba, labor.

1 Ransdorp en andere dorpen in Waterland voeren een zwaan met band of
kroon om de hals in hun wapen, deelt de archivaris van Amsterdam mij mee;
dr. R. van Luttervelt verwijst mij voor de oorsprong daarvan naar het M.E.
zwanenrecht en de King’s swans op de Theems, die geringd zijn, zoals dat
gewoonte was met aan de adel toebehorende vogels. — In Amsterdam zelf
vindt men een zwaan met kroon bijv. Marnixstraat 281. De interpretatie van
de steen Bloemstraat 189 (zwaan met kroon, man met boek en een bazuin-
engel), die H. W. Alings, Amsterdamse gevelstenen p. 117 aarzelend geeft:
een predikant, die de leer van Luther (de zwaan) verkondigt, met de faam,
die haar begroet, kan juist zijn: de eigenaar van het huis, Croockewitt,
was Luthers (meded. archivaris Amsterdam). Zou men ook vanuit mijn
idee van de zwaan als symbool van de zalig afgestorvene, kunnen denken aan
de Openbaring van Johannes, aan het boek des levens, aan de engelen en de
zaligen?
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En in de winter 1908:
Et nix et glacies nec non pituita molesta

Concurrunt hodie me retinere domi,
Sed magis horresco volitantes undique glebas

Plebis et insanae terribilis strepitus.

Toen in 1910 zijn discipel J. van IJzeren in het huwelijk trad met
Mies Snel, wenste hij hun met de volgende regels geluk:

Mitia dicta prius Velox, quo Ferrea facta
Utraque gens laetum praedicet usque diem.

Van september 1915 dagtekent een Grieks epigram, gericht tot de
ouders van hun dochtertje Agatha:

ΘÀλλïντες θÀλλïυσαν �τη πÀµπïλλ\ �πÝδïιτε
Τcν µικaν \ΑγαθÜν, �λπÝδα τcν µεγÀλην.

En aan het einde van maart 1916 maakte hij het volgende bekend:
Morbum adii metuens morbum, nunc afore dicunt

Hunc, illumque brevem spero levemque fore.

In zijn aantekeningen heeft hij er dit aan toegevoegd:
„In hoc gripho solvendo multi frustra desudarunt, non solum tirones sed

„etiam viri docti, latini sermonis peritissimi. Sed omnes vehementer eo sunt
„delectati. Nec me ipsum eius poenitet pudetve, utpote qui satis et perlucide
„rem descripserim de qua ante pauca saecula nemo mortalium cogitavit
„umquam.”

En in 1919 ,toen de zeventigjarige prof. Oppenheim het eredoc-
toraat verkreeg, richtte hij tot hem het volgende distichon:

Doctor, nunc iterum doctoris nomine gaude!
Non, ut opinor, enim. doctior esse potes.

’s-Gravenhage. K. H. E. DE JONG.
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