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Aulularia of De Vrek

KOMEDIE IN 5 BEDRIJVEN VAN T. MACCIUS PLAUTUS ± 200 VOOR CHR.

Vertaling van het eerste bedrijf en van het eerste toneel van het tweede

PERSONEN :

LAR FAMILIARIS, de beschermgod van het huis, die de proloog
uitspreekt

EÙCLIO, de oude vrek
STÀPHYLA, zijn oude dienstmaagd
EUNÒMIA, zuster van Megadorus en moeder van Lyconides
MEGADÒRUS, oude heer, rijk en royaal
PYTHODICUS, zijn slaaf
ANTHRAX koks
CONGRIO      }
STRÓBILUS, slaaf van Lyconides
LYCÒNIDES, zoon van Eunòmia, aanrander van Phaedra
PHAEDRA,   dochter van Euclio.

Het toneel stelt een plein in Athene voor, waaraan de huizen staan van
Euclio en Megadorus, en een tempel van de godin Fides met een altaar
er voor.

ARGUMENTUM of korte inhoud (van een latere auteur)

Een oude vrek, die nauwelijks zich zelf vertrouwt,
vindt in zijn huis verstopt een pot gevuld met goud.
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Hij graaft hem weer diep in de grond en sedertdien
bewaakt hij hem vol angst, dat iemand hem zal zien.
Lyconides heeft indertijd zijn dochter aangerand;
diens oom, de oude Megadorus, vraagt haar hand,
omdat zijn zuster vindt, dat hij eens trouwen moet.
De oude vrek vindt het maar node goed
en, om zijn pot bekommerd, graaft hij hem weer op
en draagt hem her en der, tot hij hem weer verstopt.
Maar hem beloert het slaafje van Lyconides,
die het meisje heeft verkracht. En die Lyconides
bezweert zijn oude oom hem ’t meisje af te staan.
De oude vrek treft onverhoopt de pot met goud weer aan,
die hem ontstolen was en blij laat hij zijn dochter gaan.

PROLOOG

LAR FAMILIARIS of beschermgod van het huis:

U kijkt verwonderd en nieuwsgierig, wie ik ben?
Ik zal ’t u zeggen met een enkel woord:
ik ben de Lar van de familie en beschermgod van het huis;
waaruit u mij zo-even komen zag.
Reeds lange tijd bewoon ik en behoed dit huis

5 voor het voorgeslacht van hem, die hier nu woont.
Zijn grootpapa heeft mij een goudschat toevertrouwd
in diep geheim en die begraven midden in
de haard, mij biddend, dat ik die bewaren zou.
Hij was zo gierig dat hij, toen hij stierf,

10 het niet bekend wou maken aan zijn zoon;
hij wilde hem liever in de armoe laten
dan hem te wijzen, waar de schat verborgen zat;
hij liet hem een bescheiden akker na, waarvan
hij met hard zwoegen schamel leven kon.

15 Toen hij, die mij dat goud had toevertrouwd, gestorven was,
heb ik geduldig afgewacht, of nu de zoon
mij meer zou eren dan de vader had gedaan.
Maar deze droeg al minder en minder zorg voor mij
en deelde mij ook minder offergaven toe.

20 Ik deed op mijn beurt evenzo en hij stierf arm.
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En sedert hij gestorven is, woont hier zijn zoon,
die een aardje naar zijn vaartje en grootvaartje heeft.
Hij heeft alleen een dochter, die mij elke dag
vereert met wierook, wijn, of andere offergaaf

25 en mij bekranst. Ter wille van haar heb ik gemaakt
dat hier haar vader Euclio de goudschat vond,
opdat hij haar gemaklijker uithuwen kon.
Ze is door een jonge man van goede stand onteerd.
En deze jongeman weet, wie hij heeft onteerd;

30 Zij weet niet wie hij is; en de vader weet van niets.
Vandaag zal de oude buurman van hiernaast gaan vragen
om haar hand. Dit heb ik zelf op touw gezet,
opdat dan des te eer de jonge man haar trouwt.
Want deze heer, die haar ten huwelijk vragen zal,

35 is juist de oom van deze jongen, die haar heeft
verkracht te middernacht en wel op ’t Ceresfeest.
(rumoer) Maar de oude gaat als steeds daar binnen weer te keer:
hij jaagt de meid op straat; want hij wil onbespied
gaan kijken, of het goud hem niet ontstolen is.

EERSTE BEDRIJF – Eerste toneel

EUCLIO en STAPHYLA de meid

EUCLIO:

40 Eruit zeg ik, eruit! Wat drommel, ga naar buiten!
Jij met je priemende ogen loerend in het rond.

STAPHYLA:

Maar waarom slaat u mij, een stakker van een mens?

EUCLIO:

Omdat je naar je aard een slecht bestaan verdient.

STAPHYLA:

En waarom hebt u mij nu weer uit huis gejaagd?

EUCLIO:

45 Ben ik jou rekenschap verschuldigd, ouwe heks?
Maak datje wegkomt van de deur naar de overkant!

3



Kijk, hoe ze kruipt: weet jij, wat jou te wachten staat?
Als ik vandaag een knuppel of een knoet in handen krijg,
breng ik wel wat versnelling in je slakkengang.

STAPHYLA (terzijde):

50 Ach dat de goden mij maar liever lieten hangen
dan mij te prangen in een dienst bij zulk een heer!

EUCLIO (terzijde):

Wat mompelt daar die vuile slons weer binnensmonds?
(luid) Pas jij maar op, ik krab je de ogen uitje kop,
dat jij me niet bespieden kunt bij alles wat ik doe.

55 Ga verder weg — nog verder weg — nog — nee genoeg!
Blijf daar nu staan. En als je van die plaats ook maar
een vingerbreedte ofnagellengteje verwijdert,
of, als je omkijkt, voordat ik geroepen heb,
stuur ik je om ’t je af te leren naar de galg.

60 (terzijde) Dit weet ik wel: gemener drel dan dit oud vel
heb ik nooit gezien. En ik ben maar al te bang, dat zij
met duivels spel mij onverwachts een kool zal stoven,
als zij erachter komt, waar ’t goud verborgen is;
die sloerie heeft zelfs ogen in haar achterhoofd.

65 Nu zien, of ’t goud nog ligt, zoals ik ’t heb verborgen;
dat kost me dag en nacht onafgebroken zorgen.

STAPHYLA (alleen):

Ik kan maar niet begrijpen, wat voor ongeluk
of plotselinge waanzin hem getroffen heeft:
wel tien keer op één dag jaagt hij me telkens weer

70 het huis uit zoals nu en gaat erbij te keer.
Ik weet bij god niet, welke razernij hem kwelt:
de hele nacht houdt hij de wacht en overdag
zit hij als een verlamde schoenenlapper thuis!

75 Hoe ik de schande van mijn jonge meesteres
verborgen houden moet, weet ik waarachtig niet;
want haar bevalling is nabij. En ’t lijkt me maar
het beste, dat ik mij tot een letter uitrek
door mij een strop te binden om mijn nek.
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Tweede toneel

EUCLIO – STAPHYLA

EUCLIO (terzijde):

Nu ga ik pas met opgelucht gemoed van huis,
55 nu ik heb gezien, dat alles daar in orde is.

(luid) Kom jij maar weer in huis en houd daar goed de wacht.

STAPHYLA :

De wacht? Waarvoor? Wie gaat er met het huis vandoor?
Want anders is bij ons voor dieven niets te hebben;
het is alleen maar vol van leegte en spinnewebben.

EUCLIO:

50 Een wonder hè, datJupitcr voor jouw plezier
mij niet schatrijk gemaakt heeft, oude lammergier.
Ik wil, dat jij die spinnewebben goed bewaakt;
’k Ben arm, dat geef ik toe en ’k draag wat god me geeft.
Ga binnen, sluit de deur; ik kom terstond terug.
Pas op en laat geen vreemde hier in huis.

55 ’t Kon zijn, dat iemand komt om vuur; je dooft het uit;
dan heeft geen mens een reden jou erom te vragen.
Als jij ’t laat leven, wordt jouw leven uitgeblazen.
En zeg dat ’t water op is, als men erom vraagt.

55 Vraagt iemand mes of bijl, een stamper of een vijzel,
artikelen, die de buren altijd komen lenen,
zeg: „dieven zijn gekomen, die hebben ’t meegenomen.”
Ik wil volstrekt niet, datje iemand binnenlaat,
als ik afwezig ben. Ik waarschuw je met klem:

55 zelfs als Fortuna komt, je laat haar niet in huis.

STAPHYLA:

Die past vanzelf wel op, dat ze hier niet binnenkomt,
bij òns huis komt ze nooit, al is ze ook in de buurt.

EUCLIO:

Zwijg en ga binnen!
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STAPHYLA:

Ik zwijg en ga.

EUCLIO:
En sluit vooral

de deur met beide grendels! ik ben zo terug. (Staphyla af)
105 (alleen) Het staat me maar slecht aan, dat ik van huis moet gaan;

’k ga tegen wil en dank, maar ’k weet wat ik moet doen.
De president van onze curie maakt bekend,
dat hij vandaag een gelduitdeling houden zal.
Als ik dit oversla en niet mijn aandeel vraag,

110 vermoeden allen dadelijk dat ik goud heb thuis.
’t Is immers niet waarschijnlijk, dat een arme man
een drachme te gering acht om te komen halen.
Terwijl ik ’t zo verberg, dat niemand bet kan zien,
geloof ik toch, dat nu al iedereen het weet

115 en allen vriendelijker groeten dan voorheen.
Men klampt me aan, blijft staan en drukt mij maar de haii
men vraagt me, hoe ik ’t maak en hoe het met me gaat.
Nu ga ik gauw mijn voorgenomen gang en dan
keer ik naar huis terug zo hard ik kan. (af)

TWEEDE BEDRIJF – Eerste toneel

EUNOMIA en MEGADORUS (zuster en broer)

EUNOMIA:

120 Neem van mij aan, mijn broer, dat wat ik tot je zeg,
uit hoofde van mijn trouw en voor jouw bestwil is,
zoals dat een bloedeigen zuster ook betaamt.
’k Weet wel, dat jullie mannen ons maar lastig vinden;
we babbelen allemaal heel graag, dat is zeker waar.

125 En men beweert ook, dat er geen doofstomme vrouw
gevonden is, niet nu en niet door de eeuwen heen.
Maar beste broer, je moet dit ene toch bedenken:
dat ik je ’t naaste sta en jij mij eveneens.
Dus is het redelijk, dat we elkander raden en

130 vermanen, wat we in ’t belang van beiden achten;

6



en ’t niet verborgen houden of uit vrees verzwijgen.
Laat ik dus jou en jij mij in vertrouwen nemen.
Daarom heb ik je apart genomen en uit huis gehaald
om een intieme zaak voor jou hier met je te bespreken.

MEGADORUS:

135 Reik mij, o beste aller vrouwen, de hand!

EUNOMIA (kijkt rond)

Waar is ze? Wie is die beste vrouw?

MEGADORUS:

Jijzelf.

EUNOMIA:

Zeg jij dat jij?

MEGADORUS:

Als jij ’t ontkent, trek ik het in.

EUNOMIA:

Een man als jij moet geen onwaarheid spreken;
je kunt eenvoudig niet „de beste vrouw” uitzoeken:

140 de ene is wat meer, de andere minder slecht.

MEGADORUS:

Precies mijn mening! Hierin ben ik het altijd met je
eens; daar kun je op aan, mijn zuster.

EUNOMIA:

Doe mij nou een plezier en leen me ’t oor.

MEGADORUS:

Hier heb je ’t; gebruik het, beveel watje wilt.

EUNOMIA:

Ik kom je raden iets te doen, waarvan ik denk,
145 dat het voor jou van ’t allergrootst belang zal zijn.
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MEGADORUS:

Dat is precies nou iets voor jou, mijn zuster.

EUNOMIA:

Ik hoop ’t van harte, broer.

MEGADORUS:

En wat is dan dat „iets” ?

EUNOMIA:

Wat tot je welzijn strekken zal voor heel je leven:
Om kinderen te krijgen — God geve dat ’t gebeurt —

150 wil ik, dat jij nu trouwt.

MEGADORUS:

Dat is een moordaanslag!

EUNOMIA:

Wat zeg je?

MEGADORUS:

Je woorden, zuster, klieven mij
de hersenpan; ‘t zijn keien, die er komen uitje mond,

EUNOMIA:

Kom kom! Doe watje zuster zegt.

MEGADORUS:

Jawel, als ik er wat voor voel.

EUNOMIA:

Maar ’t is in jouw belang.

MEGADORUS:

Jawel . . . te sterven voor ik trouw,
155 Maar goed, ’k zal trouwen wie je wilt, op één conditie:

als ze morgen komt en overmorgen er weer uitgedragen wordt;
wil jij ’t op die manier ? Kom dan maar op en arrangeer de bruiloft.
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EUNOMIA:

Ik kan je er één bezorgen met een grote bruidsschat, broer;
’t is geen jong meisje meer; van middelbare leeftijd al.
Als jij ’t me vraagt, maak ik ’t voor jou in orde, broer.

MEGADORUS:

120 Heb jij bezwaar, dat ik je nog iets vraag?

EUNOMIA:

Integendeel, vraag watje wilt.

MEGADORUS:

Gesteld dat een bejaarde heer een vrouw op leeftijd trouwt,
en dat de oude heer die rijpe dame dan terloops nog zwanger maakt,
denk jij niet, dat dan „Postumus” de naam wordt van het kind?

155 Maar kijk eens, ’k zal je moeite sparen en je ontheffen van die zorg,
’k ben rijk genoeg, dank zij de goden en ons voorgeslacht.
’k Ben niet gesteld op dames uit die hoge kringen, hun manieren,
rijke bruidsschat, kreten en bevelen, rijtuig met ivoor bekleed
en purperen kledij. Hun luxe brengt de man tot slavernij.

EUNOMIA:

120 Zeg mij dan asjeblieft, wie jij wel trouwen wilt.

MEGADORUS:

Dat zal ik doen. Jij kent de oude Euclio, die arme man hiernaast?

EUNOMIA:

Ja zeker; ‘t lijkt me een fatsoenlijk man.

MEGADORUS:

’t Gaat om zijn dochter;
’t is een meisje, dat ik wél trouwen wil. Nee zuster, zeg maar niets,
ik weet wel watje zeggen wilt: „ze is arm”. Dat arme meisje
staat me nu juist aan.
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EUNOMIA::

175 God zegene je keuze.

MEGADORUS:

’k Hoop het ook.

EUNOMIA:

Kan ik nog iets voor je doen?

MEGADORUS:

Ja, zorg goed voor je zelf.

EUNOMIA:

Jij ook. (af)

MEGADORUS:

Ik ga ’t met Euclio bespreken, als hij thuis is.
Maar kijk, daar komt hij aan; hij is blijkbaar juist op weg naar huis.

Van het 5e bedrijf ontbreekt de laatste helft in de handschriften;
overigens ligt de vertaling klaar voor de uitgever. Wie wil proberen
een passend slot eraan te breien om opvoering mogelijk te maken?

Bergen (N—H.) J. HEMELRIJK Sr.

Albert Verwey en het Grieks

Met de eerste z.g. Tachtigers had de Eerste H.B.S. met 5-jarige cursus
in Amsterdam de eerste letterkundig begaafde jongeren afgeleverd.
Perk, Kloos, Van Eeden, Paap, Van der Goes, Verwey kwamen niet
van de „Latijnse School”, sinds 1878 „Gymnasium” geheten; zij
moesten zich dus, als zij studeren wilden, bekwamen voor het toe-
latingsexamen tot de Universiteit. Van hen kozen Perk en Paap de
rechten als studie, Van Eeden de medicijnen, Kloos de klassieke
letteren, evenals de gymnasiasten Diepenbrock en Boeken, later
gevolgd door Gorter. De jongste van hen allen, Albert Verwey

10



(geb. 15 mei 1865), aarzelde tussen medicijnen, rechten en letteren,
maar besefte al gauw, dat de nieuw ingestelde studie in Nederlands
en Geschiedenis hem het meest aantrok. Tengevolge van het verlies,
op jeugdige leeftijd, van zijn beide ouders, ontbraken hem evenwel
de middelen, om de voorbereidende lessen, in Latijn en Grieks, te
bekostigen.

De invloed van hun leraar Doorenbos op al deze H.B.-scholieren
eindigde niet met hun verlaten van de school. Doorenbos nl. was,
vóór hij leraar in Nederlands en Geschiedenis aan de Amsterdamse
H.B.S. werd, rector geweest van een klein gymnasium, dat in Win-
schoten, en conrector in Zaandam. Hij was doordrenkt van de
Klassieken, en veelzijdig ontwikkeld. Juist de mogelijkheid, die
Amsterdam hem bood, om naast zijn schoolbaan begaafde leerlingen
klaar te maken voor de Universiteit, deed hem een onbelangrijk
rectoraat weer opgeven voor het leraarschap. Kloos had les van hem
in Grieks en Latijn, naar alle waarschijnlijkheid ook Paap.

Het waren dan ook Kloos en Paap, die op zich namen, de 17-jarige
Verwey, na zijn eindexamen H.B.S., in de oude talen te onderrichten.
Vol moed begon hij, na de benodigde boeken overgenomen of
geleend te hebben. 12 sept. ’82 al schrijft hij in zijn dagboek:

„Ik ben begonnen Latijn te leeren. Die grammatica zal me wat zweetdruppek
kosten, denk ik. Homerus staat op mijn tafel, en ik versta er nauwelijks de letters van.
Hoe lang duurt het nog eer ik de sleutel van die ziel heb ?” 1

Vóór hij aan de oude talen begon, had hij zich door vertalingen
enigszins op de hoogte gebracht van de stof. Een herinnering aan het
laatste H.B S.-jaar vindt men in het gedicht „Jeugd” uit de bundel
„De ring van leed en geluk” van 1932. (Oorspr. Dichtw. II, 451):

. . . . . . . . . . Liedren en romancen
Verzon hij, boeken die hem boeiden waren
Colendge (zijn hymne in Chamounix), van Byron
The prisoner of Chillon, Shelley’s jeugdwerk,
Drama’s van Vondel, – Bijbelsche verhalen,
Dante’s Commedia, de Ilias, de Odyssee –
Hoe dankbaar was hij Voss en Streckfuss – vulden
Een jaar en langer hem met beeld en taal.

Voss was de bekende Duitse vertaler van Homerus. Hij was echter.
niet de schrijver van „Präparadon zu Homer’s Ilias”, een boek in

1 Dr. J. Meijer, Willem Anthony Paap. Amsterdam, 1959.
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„Freund’s Schüler-Bibliothek”, dat bij iedere vertaalde alinea een
verklaring van alle vormen daarin, bevat. Er staat geen jaartal en geen
auteursnaam in, maar de derde druk was een dierbaar bezit van mijn
vader, en later van mij, en ik heb het vaak uitgeleend. Streckfuss was
de vertaler van o.m. Dante’s volledige Commedia.

Van de beplande lessen kwam, althans in de eerste jaren, niet veel
terecht. Allereerst hield Kloos zich, behalve met zijn eigen studie,
in het najaar van 1882 bezig met de uitgaaf van Jacques Perk’s ge-
dichten, waarbij hij zich ook door Verwey het helpen; reeds vóór
dat klaar was, trok Kloos de familie Doorenbos achterna naar Brussel.
Dit laatste om de dienstplicht te ontlopen, om goedkoop te kunnen
wonen, en om in de nabijheid te zijn van zijn leermeester en diens
dochter Martha. En Verwey werd in december aangenomen als
secretaris van de directeur van een Amerikaans-Nederlandse onder-
neming, „The Maxwell Land Grant Company”. Toen hij daar goed
ingewerkt was, namen de directeur en twee commissarissen hem, van
juni tot oktober ’83, mee naar Amerika, naar de uitgestrekte bezit-
tingen van de „Maxwell” in Nieuw-Mexico. Op het Amsterdamse
kantoor is hij gebleven tot kort voor zijn examen, eind juni 1885.

Hij schreef en publiceerde in die jaren al verzen en kritieken, en de
lessen werden nagenoeg uitgesteld tot juli 1884, toen Kloos zijn
candidaatsexamen klassieke letteren gedaan had. Evenwel was deze
weer van augustus tot december van dat jaar in Brussel 1.

De verdeling van de lessen aan Verwey tussen Kloos en Paap was,
blijkens een briefkaart van de laatste, van 2 okt. ’82, als volgt gedacht:

Alb. – Willem is weer in de stad. Je kunt hem dus een bezoek brengen en waar-
schijnlijk weldra met de lessen beginnen. Hij neemt Latijn en Gncksch grammatica
en thema’s, ik Latijn en Grieksch lezen, d.w.z. in den beginne worstelend vertalen.

Je   Willem Paap.

Dat de dichter van dit tweetal Willems zich belastte met het meer
taalkundig gedeelte, de student-jurist met het helpen vertalen uit het
Latijn en Grieks, was natuurlijk, omdat Kloos als student-classicus
de meest bevoegde was.

Wat er van die lessen terechtkwam, hebben we al gezien. Het wordt
17 febr. 1885, vóór Kloos, in Amsterdam teruggekeerd, inderdaad bij
het werken voor het „staatsexamen” hulp verleent. 8 nov. ’84 had hij,
op een niet door hem bewaarde brief van Verwey, uit Brussel geant-
woord:

1 Maurits Uyldert, De jeugd van een dichter, blz. 103.
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„ . . . ’t Is jammer dat Paap „geen tijd” heeft, die weet er toch altijd wel wat van.
Als je soms een ondoorkomelijk labyrinth ontmoet op je weg, kon je ’t mij wel
schrijven, maar dan de heele periode opschrijven, want ik heb noch Plato noch
Horatius hier.”

In dezelfde maand schreef Verwey aan Van Eeden, die juist voor zijn
artsexamen gezakt was:

„ . . . Ik philosopheer weer – wat misschien komt doordat ik de Apologie van
Sokrates lees. Als die man lust had Apologies te houden (of te maken, wat moet ik
zeggen?), waarom heeft hij dat dan niet in wat makkelijker Grieksch gedaan? –
Op die manier zal Sokrates nog schuld eraan hebben dat ik ook niet door mijn
examen kom, ander jaar . . .”.

Blijkbaar is de patiënt nog maar net met Plato begonnen, maar
toch voldoende onder de indruk om te vervolgen:

„Maar ik dweep met Sokrates methode van redeneeren –, definiëren van alle
begrippen en van ’t algemeene voortgaan naar ’t bizondere – sints ik critiek schrijf
ben ik hoe langer hoe meer overtuigd geworden dat er geen betere trant van over-
tuigen, en van ’t zelf-zoeken naar waarheid bestaat.”

Voor een experimenterend en wijsgerig aangelegd dichter als Verwey
was, betekende dit inzicht, dat hij zich er al gauw toe zette, zelf een
Platonische dialoog te schrijven. Hij deed dit over een onderwerp,
dat nu nog actueel kan heten: natuurtaal en kunsttaal. De toen juist
door een Pastor J. M. Schleyer, een Zwitser naar ik meen, uitgevonden
kunsttaal heette Volapük. Tegenwoordig is het Esperanto. De dialoog
van Verwey, onder de titel „Een gesprek langs de Haarlemmervaart”,
is niet voltooid. Aardig is de wijze, waarop hij zichzelf, Homunculus
(zijn schuilnaam vóór de oprichting van de Nieuwe Gids in 1885),
een gesprek laat voeren met zijn vriend Pithanos, die in een roeibootje
hetzelfde traject aflegt, en hoe hij dan telkens het landschap en de
situatie in het gesprek weet te betrekken. Al is dit stuk niet afgekomen,
de voorlopige conclusie van de vraagsteller was toch wel, dat een
kunsttaal, voor niet-kunstzinnig gebruik, niet onvoorwaardelijk te
verwerpen is. Maar het onderwerp ging voor een 19-jarige wel wat
diep, en er kan hem ook aan het verstand gebracht zijn, dat Plato niet
tot de auteurs voor het examen behoorde, en hij zich beter op De-
mosthenes kon toeleggen.

Het examen moet plaats gehad hebben eind juni of begin juli 1885 1.
1 Uyldert noemt geen datum, en die is in Verwey’s nalatenschap ook niet te vinden. Er wordt

er één genoemd in een brief van A. Aletrino aan Jac. van Looy, gedateerd: 17juni 1885 (Meded.
Van Eedengenootschap XVIII, 1960, blz. 56). Deze brief houdt o.m. het volgende in: „ . . . Het
eenige wat ik van Verwey weet is dat-i van morgen als een dolleman bij Kees (Kees is Van
Eeden) is komen opvliegen en daar het bericht heeft achtergelaten dat-i vandaag examen deed.
Kees lag te bed . . . en heeft hem zelf niet gesproken, maar de informaties die we met ons
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De examinandus zakte, vermoedelijk in de eerste plaats op de Latijnse
thema. Vertalen in zijn moedertaal is nog heel iets anders dan uit zijn
moedertaal in een taal, die men nooit heeft horen spreken. Dat men
die laatste eis in 1922 heeft laten vallen, is voor alle latere gymnasiasten
en staatsexamen-kandidaten een onschatbare vereenvoudiging van de
opleiding en het examen geweest. Zelfs Gorter, die klassieke letteren
ging studeren, en in 1883 eindexamen gymnasium aflegde, kreeg in
het judicium: „H.H. Gecommitteerden zeggen dat zijn Lat. thema
beter kon zijn”. Maar daar Verwey het examen niet over gedaan heeft,
ontbreekt in dit opzicht elk officieel waarmerk van zijn kundigheden.

Plato vertalen dan behoorde doorgaans niet tot de examenopgaven,
en zich grondig in deze auteur verdiepen, Wiis de jonge secretaris van
de Maxwell toen niet vergund. Ook mijn leeftijdgenoten kregen als
Grieks proza, naast de blijvende Negen Muzen van Herodotus, op het
staatsexamen niet Plato, maar de Olynthische Redevoeringen van
Dcmosthenes. Had de leraar voor Grieks aan een gymnasium een
wijsgerige aanleg, dan behandelde hij Plato wel in de klas. Zo staat
op het programma van de cursus 1882/83 van het Amsterdams
gymnasium vermeld: „Dr. van den Es (Grieksch), behandelt: Plato
Laches, Demosthenes Pro Corona, Sophocles Oed. Tyrannus” 1.

In Leiden is het Dr. B. J. H. Ovink geweest, de latere hoogleraar in
de wijsbegeerte aan de Utrechtse Universiteit, die met zijn gym-
nasiumklassen Plato las. Maar hij zat niet in de commissie voor het
staatsexamen. Buitengewoon pianist als hij was, besteedde hij de tijd,
die hem van de school- en privaatlessen overbleef, aan muziek; zelfs
was hij als vast muziek-recensent aan het Leidsch Dagblad verbonden.
Als filosoof was hij Kantiaan, en mijn vader leerde hem pas kennen na
de oprichting van het Tweemaandelijksch Tijdschrift (onder redactie
van Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey), toen Ovink een studie
inzond „Kant’s transcendentale methode”. Hij was nl. bevriend met

tweeën hebben ingewonnen aan de Universiteit en aan het Gymnasium, hebben ons geleerd dat
er geen sprake is van een examen . . .”. Vermoedelijk is Verwey door een loos alarm opgeschrikt
geweest, of zijn boodschap heeft Van Eeden verkeerd bereikt; ik heb reden aan te nemen, dat
het examen eind juni heeft plaats gehad. Ik maak dit o.m. op uit een sonnet van 8 juli ’85 (nr. 33
van „Van de liefde die vriendschap heet”, O.D.I., blz. 49), waarin een teleurstelling overwonnen
blijkt te zijn. Mij heeft mijn vader nooit verteld, dat hij het examen gedaan had. Alleen heeft
hij 2 x voorkomen, dat ik staatsexamen zou doen. Eerst, door mij voor de 5de klas te laten
klaar maken. En toen ik, in de 6de klas ziek geworden, 11⁄2 jaar later niet weer naar school terug
wou, – ofschoon het een grote gunst van de rector Dr. Beversen was, mij met die 3 laatste
maanden 6de klas eindexamen mee te laten doen -, overreedde hij me tot het aanvaarden van dit
aanbod door te zeggen: „Kind, staatsexamen is een dubbeltje op zijn kant”.

1 E. Endt, Gorter-documentatie. Amsterdam 1964, blz. 30 en 420: Uitslag eindexamen
27-30 juni 1883. Toen werd dit examen gehouden in Gebouw d’Geelvinck, Singel 530.
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een vaste medewerker van de vroege Nieuwe Gids, Charles M. van
Deventer, in de wandeling „Chap” genoemd (zoals Van Eeden onder
de vrienden „Keesje” heette, en een andere Nieuwe Gidser, Arnold
Aletrino, „Sam”), Chap van Deventer dan was chemicus, lange jaren
assistent van de beroemde Prof. Van ’t Hoff, die door Berlijn uit
Nederland werd weggehaald, maar nog jong gestorven is. Van
Deventer, lang ongehuwd gebleven, trouwde op latere leeftijd met
een zuster van Jacques Perk, weduwe Voute. Hij was een veelzijdig
begaafd man, en een goed classicus. Hij vertaalde verschillende van
Plato’s dialogen: de Apologie, de Krito, de Alkibiades e.a., vóór
1894 voor de Nieuwe Gids 1. Hij was niet alleen een goed kenner
van Plato, maar ook een goed stylist. Zijn „Platonische Studiën”
verschenen in 1896 gebundeld. Ook een complete Herodotusver-
faling is door hem gemaakt. En hij zette Ovink aan tot een
studie over Plotinus, ten bate van Verwey en zijn Tweem. Tijd-
schrift.

Maar lang vóór 1894 moet Verwey vervuld zijn geweest van
bewondering voor Plato, niet alleen om de door deze aan Sokrates
in de mond gelegde onderzoekingsmethode, maar vooral om zijn
stijl. In 1891 nadat hij zich, getrouwd, uit de N.G.-kring en het
stadsleven had teruggetrokken, gaf hij een vertaling uit van Shelley’s
„Defense ofPoetry” en Sidney’s „Apology for poetry”, in één boekje,
onder de titel „Dichters Verdediging”. Dat boekje heeft een kleine
voorrede, en daarover is veel te doen geweest. Vooral over het korte
tussenzinnetje: „ . . . dat het ontroerd zijn door Poëzie en Schoonheid
uit geen proza — na dat van Plato — heftiger sprak dan daar”.

Iedereen zal nu wel weten, dat na Verwey’s verloving en huwelijk
Kloos een vijandige houding tegenover hem had aangenomen. Kloos
was mateloos in alles, ook in het in verzen en brieven afgeven op
vroegere letterkundige vrienden. En hij had door zijn overheersende
persoonlijkheid en zijn eerste publicatie’s veel gezag. Bovendien gold
hij t.a.v. Verwey en zijn kennis van het Grieks als de autoriteit. Ik
moet hier nu bij stilstaan, en citaten geven.

In de pas-verschenen briefwisseling tussen Van Deyssel en Van
Eeden 2, komt op blz. 113 een briefje voor van de laatste, van 16 nov.
’91, waarin staat:

1 N. G. VI, 2, blz. 175 en VII, 1, blz. 38 en 194: „Alkibiades of over den Eerbied’. In N. G.
VIII (1893), 1, blz. 1, 201 en 335 staan als „Platonische studiën” de Hippias Minor, de Prota-
goras, de Euthydemus behandeld, maar niet geheel vertaald.

2 „De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel”, verzorgd en toe-
gelicht door Dr. H. W. van Tricht en Harry G. M. Prick. Zwolle, 1964.
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„Heb je Verwey’s vertaling gezien? Mooi, hè? Maar dat inleidinkje bevalt me
heel niet . . . .

Daarop antwoordt Thijm op 3 dec. ‘91:

„ . . . Verwey’s vertalingen heb ik gekregen. Heel mooi, bizonder mooi. in de
Shelley-vertaling vindt men absoluut het oorspronkelijk geluid terug . . .”.

Van Eeden heeft dan in de N. G. het boekje besproken 1, en dat
zinnetje over Plato onecht verklaard. Waarop Thijm hem kapittelt
in een volgende brief:

„ ... Het scheelde heel weinig of je hadt gezegd: ,,De heer Verwey spreekt van
Plato, maar ik die hem persoonlijk zeer goed ken, weet dat hij geen Grieksch kent
(dus ik hoefje met te zeggen wat een ophakker hij is) . . .” De uitgevers van deze
briefwisseling voegen hier de noot aan toe (blz. 149):

Ongetwijfeld dacht Thijm, toen hij dit schreef, aan een passage uit een brief van
Kloos, dd. 20 November 1891: „Het boekje van Verwey heb ik ontvangen. De
„Inleiding” waarvan je gehoord hebt, is 25 regels lang, en bevat niets, wat je ont-
houden kan, dan alleen dat er op positieven toon de naam „Plato” wordt genoemd,
van welken auteur de heer Verwey nooit een letter gelezen heeft.”

Deze positieve uitlating van Kloos heeft, in de gewijzigde vorm van
„Verwey kent geen Grieks” lang doorgewerkt, hetgeen wij later
zullen zien.

Eerst keren we terug tot de jaren vóór het staatsexamen, en onder-
zoeken, welke gegevens er zijn voor de lectuur van andere Griekse
dichters door de jonge Verwey.

Een aantal vertalingen is in schriften bewaard gebleven, en van
deze zijn er — aan het begin of het eind — geen vroeger gedateerd dan
juli 1884. Het zijn voor het Latijn Caesar’s De bello gallico (ongeda-
teerd), Vergilius’ Aeneïde gedeeltelijk, en van Horatius vele Carmina.
Voor het Grieks moeten van Homeros’ Ilias de boeken I, II en III op
z’n minst, gelezen en schriftelijk vertaald zijn, van de Odyssee de
boeken I, VI, VIII en XII. En dan van Sophokles „Elektra”. Niet al
deze cahiers zijn bewaard. Die met drie vertaalde Ilias-boeken wèl, van
de Odyssee-boeken het achtste volledig, en de aantekeningen bij het
zesde. Van Elektra alleen schrift II. De verbeteringen erin, die aan-
vankelijk overvloedig zijn, lijken door Verwey zelf te zijn aan-
gebracht, maar vaak nauwelijks leesbaar tussen de regels. Ze worden
overigens vanzelfsprekend spaarzamer, naarmate de vertalingen beter

1 N.G. VII, 1, blz. 298. Boekbeoordelingen. „Dichtersverdediging door Albert Verwey.
Amsterdam 1891”.
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worden. De aantekeningen lopen door tot juli ’85. Dat is dus ongeveer
tot het examen, en daar voor een studie in de letteren toch geen geld
aanwezig was (wel, als studiebeurs, voor die in de theologie), en de
oprichting van de Nieuwe Gids en het studeren en schrijven daarvoor
alle aandacht in beslag nam, werd toen èn achter het vertalen van
Latijn en Grieks, èn achter de kantoorwerkzaamheden een punt gezet.

Tweemaal in zijn leven heeft Albert Verwey gelegenheid gehad die
schriften weer voor den dag te halen, en zijn kennis van het Grieks
te toetsen. In 1900 leerde hij in Noordwijk een 16-jarige kostschool-
leerling kennen — Noordwijk-Binnen was toen zo’n instituut rijk —
en daar deze jongen, Alex Gutteling, niet alleen een opmerkelijk
dichttalent bleek te bezitten, maar, zelf vaderloos, zich zeer aan zijn
Mentor hechtte, hielp hij de toekomst van de jongen mee bepalen.
Weliswaar beschikte de familie, dat hij, als wijlen zijn vader, rechten
zou studeren, maar eerst moest er voor het staatsexamen gezwoegd
worden. Verwey belastte zichzelf met het aanvullend onderwijs in de
algemene geschiedenis, en voor het onderwijs in de klassieke talen
kwam geregeld een leraar uit Leiden naar het instituut, C. Decknatel
geheten. In hoeverre Verwey met Alex Gutteling ook uitwisseling
heeft gehad in Latijn en Grieks, kan ik niet nagaan: ik was 18 jaar, en
zelf door een longaandoening bezocht, toen Gutteling op 26-jarige
leeftijd aan dezelfde ziekte stierf.

Wèl herinner ik mij, dat, toen ik, met lessen van Dr. Ovink, in 1908
aan Latijn en Grieks begon, diverse oude cahiers van mijn vader, voor-
zover bewaard, bij de Guttelings opgevraagd werden. Ik had toen
4 jaren Meisjes-H.B.S. achter mij, en was van plan een jaar later
toelatingsexamen te doen voor de 5de klas van het gymnasium. Dit
is mij ook gelukt, en ik had, in die klas en de 6de, met de oude talen
geen moeite. Zo kreeg mijn vader de gelegenheid, bij zichzelf vast te
stellen, hoeveel er van zijn kennis van het Grieks was blijven hangen.
Kort voor ik, weliswaar na de zomervacantie (van 1909) tot die
5de klas werd toegelaten, en ook daarna, lazen wij samen Homerus.
En ik heb toen van mijn vader, de dichter, gehoord, hoc men Griekse
verzen lezen moest. De verzen, die ik, tengevolge van mnn vader’s
verrukking over de klank ervan, nog het sterkst in het oor heb
hangen, waren vs. 43 tot 52 van Boek I. Inderdaad is dit een van de
machtigste en prachtigste plaatsen van de hele Ilias.

Wat ik in dit verband terzijde moet laten, is de invloed van het
Grieks en Homerus op Verwey’s Persephone en Demeter. Al kende
hij in ’82/83 nog niet veel meer dan de klanken, en bereikte hem de

17



stof door Keats en Shelley, met de klank was hij door het voorlezen
van Kloos en andere vrienden vertrouwd, en in Demeter, van 1885,
zijn de homerische invloeden duidelijk aan te wijzen.

Iemand die Homerus las en vertaalde, kon ook de vertalingen van
Boutens en Van de Woestijne op hun poëtische waarde schatten. In
het Tweem. Tijdschr. van juli 1904 voorzag Verwey Boutens’ ver-
taling van Aischylos’ Agamemnoon van een uitvoerige, en door
Boutens gewaardeerde inleiding 1.

Door het proza van Plato werd ook ik geboeid, meegesleept, en
daarbij kon men geen beter leidsman dan Dr. Ovink hebben. Hij
bracht zijn leerlingen ook, en vaak in verband met de muziek, in
kennis met Anakreon 2, en het is tijdens mijn ziekte geweest, dat zowel
mip vader als ik, ieder op zijn manier, drie Anakreonteia vertaalden.
De zijne: „Eroos”, „Broos’ nachtbezoek” en „De krekel” verschenen,
onder de auteursnaam M. Wenke, in De Beweging van aug. 1911
(Jg. VII, 3, blz. 189), en later gebundeld in „Poëzie in Europa”.

Reminiscentie’s aan Verwey’s lectuur van het Grieks zijn in zijn
gedichten sporadisch te vinden. Ik heb het werk er niet op nagezocht,
en geef alleen, wat mij invalt. Ook laat ik de dramatische poëzie
erbuiten, waarop ongetwijfeld Plato’s betoogtrant van invloed is
geweest, evenals op een enkele dialoog in proza. Maar sonnet IX
uit „Godenschemering”, van okt. 1907 (O.D.I. 602), dat „Ares en
Aphrodite” heet, gaat duidelijk terug op het door hem vertaalde Boek
Odyssee VIII, de beroemde zang van Demodokos aan het hof van
Alkinoos.

Niet in een gedicht, maar in het motto eraan voorafgaande, vinden
we een aanhaling uit Plato’s „Symposion”, en ik weet niet, of de ver-
taling van Verwey zelf is. Van Van Deventer is bij niet. Het gedicht
heet „Tot een slaaf van Eroos”, en het motto luidt:

„Want, Sokrates, Eroos is niet, zooals gij meent, liefde tot het schoone”. „Wat
dan?” – „Begeerte naar verwekking en voortbrenging in het schoone”. – Dat kan
zijn” sprak ik. – „Dat is zeker” zei ze. – „Waarom dan naar verwekking?” – „Omdat
de verwekking het eeuwige en onsterfelijke is in het sterfelijke. – Noodzakelijk is het
dat Eroos liefde is tot het onsterfelijke”.

Diotima tot Sokrates.

1 Tweem. Tijdschr. X. 3 (juli 1904), blz. 23-40 en 4, blz. 182-213. In brief van 5 juli 1904
schrijft Houtens: „Bij herlezing van uwe inleiding heb ik die meer en meer als zoodanig moeten
waardeeren . . .”

2 Aan mijn eigen muzikale jeugdjaren werd ik weer herinnerd door de vermelding van de
Schubert-avond in Nijmegen (Hermen. XXXVI (1965) n°. 11, p. 260), waarbij Guus Hoekman
en Dr. Schwartz ook een Anakreonteion, en wel An die Leier (Ich will von Atreus’ Söhnen . . .)
ten gehore hebben kunnen brengen.
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Het gedicht zelf is van mei 1909, en uit brieven blijkt, dat degeen die
erin wordt toegesproken, de schilder Floris Verster is. Dezelfde plaats
in het Symposion houdt Verwey bezig, als hij in 1913 zijn „Kruis-
gedachten” schrijft: („Proza VII”, blz. 143)

„Gaf werkelijk het Christendom „dem Eros Gift zu trinken”? Of is daarentegen
vaak een innig verband gezocht en gevonden tusschen Platonisme en Christendom?
Was toch niet volgens Sokrates Eroos een arme God, die begeerte had het eeuwige
en onsterfelijke te verwekken in het sterfelijke, en is met de overeenstemming
gevoeld tusschen deze Eroos en Christus die gekruisigd werd?” 1.

Dat de dichter Verwey aan het Grieks en de Griekse geest veel te
danken heeft gehad, is door deze enkele grepen wel duidelijk ge-
worden. Wat heeft mij er echter toe gebracht, de vraag hoe het met
zijn kennis van het Grieks stond, te stellen en te behandelen?

In de zomer van 1923 stierf, op een terugreis van Denemarken, heel
plotseling, de hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde aan de
Leidse Universiteit, Dr. G. Kalft. Hij was 63 jaar oud, kerngezond en
sportief, en had zich nog niet in ernst beziggehouden met denken
aan een mogelijke opvolger.

Nog minder hadden dit de naaste faculteit-genoten gedaan: de
hoogleraren Blok, Muller, Huizinga, en de buitengewoon hoogleraar
Colenbrander. Blok, de dekaan, was misschien niet zozeer vóór de
candidatuur Verwey, als wel tegen die van André Jolles, de studie-
genoot en vriend van J. Huizinga. Nu was Jolles stellig een begaafd en
ontwikkeld cultuur-histoncus, maar zijn produktie lag niet op het
gebied van de Nederlandse Letterkunde. Hij was getrouwd met een
Duitse vrouw, had bijna doorlopend in het buitenland gewoond,
en . . . wat vooral Blok, de man van de vaderlandse geschiedenis, hein
zeer kwalijk nam: hij was onder de Duitse bezetting van België,
tijdens de wereldoorlog 1914-1918, hoogleraar in Gent geweest. Hij
wilde weg uit het na-oorlogse Duitsland, met zijn vreselijke inflatie,
en Huizinga was bereid hem te helpen. Zou echter Albert Verwey
mét André Jolles op de voordracht van de faculteit komen te staan,
dan had de laatste geen schijn van kans. Er ging dus een voordracht
naar de minister, waarop Albert Verwey niet voorkwam. Als hoofd-
reden voor deze omissie gold de mening van de faculteit, dat Albert
Verwey geen Grieks kende, en men onmogelijk de Nederlandse
litteratuur kon doceren zonder klassieke vorming. De minister even-

1 Het van Nietzsche afkomstige citaat is aangehaald door de Duitse schilder Melchior Lechter
in zijn „Tagebuch der Indischen Reise”, n. a. waarvan Verwey zijn kruisgedachten opschrijft.
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wel stuurde de voordracht terug met de boodschap, dat hij de naam
van de toen 59-jarige dichter erop wenste te zien als eerste. Adviseur
van minister De Visser in deze was een ander dichter, Geerten Gos-
saert, later ook hoogleraar, Dr. F. C. Gerretson, en er zat voor de
faculteit niets anders op dan een nieuwe voordracht op te maken.
Alvorens dit geschiedde, begaf zich Prof. Blok, die de candidatuur
Verwey voorgestaan had, naar Noordwijk, om Verwey te polsen:
1°. of hij, in geval van een benoeming, deze zou aiH-mcmen? 2° hoe
het eigenlijk met zijn kennis van de klassieken gesteld was? Blok, die
in Noordwijk een zomerhuisje bezat, kende Verwey niet alleen als
dichter, en schrijver over de Nederlandse poëzie, maar ook als goed
spreker. Want de sectie van de faculteit had zich natuurlijk ook
afgevraagd, hoe dat moest met iemand, die nog nooit les gegeven
had? En daar kwam bij de afgezant het hoge woord eruit: of Verwey
wel Grieks kende? „Ik heb ze gezegd”, verklaarde hij, „dat je kennis
hebt van Latijn, maar aangaande die van het Grieks werd het tegen-
deel beweerd.” Tijdens de Amsterdamse vacature van 1918 was nl.,
als spreektrompet van Kloos, zijn trouwe vriend en mede-redacteur
van de nog-bestaande Nieuwe Gids Hein Boeken opgetreden met een
brief’, waarin voorkomt: „De heer A. Verwey is volkomen onbekend
met en onvatbaar voor de literaire kunst der oudheid”. „Wel, Blok”,
zei mijn vader, „mijn Grieks is niet meer dan wat een gymnasiast
5de klas ervan weet”. Zo kwamen dan die 5de klas van mij, en de
door Kloos overgeleverde bewering, dat Verwey geen Grieks kende,
een rol te spelen bij de benoeming van een dichter en poëziekenner tot
hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde. Dat deze dichter al sinds
1914 in het bezit was van een Gronings eredoctoraat in die letter-
kunde, maakte minister De Visser de benoeming wel gemakkelijker.
Merkwaardig is nl., dat de aanstichter tot deze eerbewijzing Dr. J.

1 Op 12 mei j.l. gebruikt in de Verwey-avond in het Concertgebouw te Amsterdam, en op
19 mei voor de radio-uitzending.

De verwarring is nog groter geworden, doordat Vestdijk, die zelf geen Grieks kent, in 1937/39
heeft geschreven: „Verwey was . . . in alles het tegendeel van een klassicus . . . voor de imitation
naar welk klassiek ideaal dan ook was hij te chaotisch, te brandend, te schilderachtig en te barok,
te noordelijk, te individualistisch en te irrationeel . . .” (Groot-Nederland, april 1937).

Het verlossende woord in deze is door een uitgeweken Duitser gesproken, RudolfPannwitz,
denker en dichter: „Hat man sich mit Verweys Dichtung, einem grossen Umfange, vertraut
gemacht, so findet man in ihr, als aufeinen Gipfel der redenden und singenden Bildschöpfung
überhaupt, die reinste Ausgeglichenheit der romanischen und germanischen Form und Seele
und auf den Boden der Modernität eine volkommene Klassizität . . .” (Neue Zürcher Zeitung
1937).

En van Geerten Gossaert is het woord: ,,Er was iets sokratisch in hem” (Utr. Dagbl. maart
1937).

20



Huizinga geweest was, toen nog hoogleraar in Groningen, en dat
deze alleen door de dodelijke ziekte van zijn vrouw verhinderd was
als promotor op te treden. Voor uitvoeriger gegevens over A. V.’s
Leidse benoeming moet ik naar deel III van de Verwey-biografie van
Maurits Uyldert verwijzen, maar de quesde van het Grieks komt daar
niet ter sprake. Dat was een klein détail, misschien alleen aan mij
bekend.

Santpoort, mei 1965 MEA NIJLAND-VERWEY

Tacitea I

In de interessante artikelenreeks, die Dr. E. Slijper publiceerde in de
zevende jaargang van Hermeneus, onder de titel: „Mensen die wij
allen kennen”, vestigt hij de aandacht, — naar ik meen voor het
eerst, — op een typisch procédé van de stijltechniek van Tacitus.

De bekende „brevitas”, de bondigheid, van Tacitus’ schrijftrant
bereikt een hoogtepunt in zijn persoonsbeschrijvingen, waarin hij de
kunst verstaat, om in drie krachtige trekken het karakter van een
persoon volledig uit te beelden, zodat deze ons levendig voor ogen
staat; zo levendig, ddt wij menen zelf zulke mensen te (her) kennen. —
Slijper merkt dit op bij de necrologiën van Tacitus.

„De necrologieën van Tacitus zijn niet het minst pittige deel van
zijn werk, omdat daar zijn toch al zo korte zeggingswijze telkens ons
weer verbaast door zijn rake woordenkeus. — Hij heeft daarbij de
gewoonte om een karakter te omlijnen door een drietal eigenaardig-
heden, maar zo afgerond als een cirkel, die door drie punten bepaald
wordt.

Lezen wij zo een doodsbericht, dan vergeten wij de persoon, wie
het geldt, maar de abstractie gaat leven en wij herkennen, vooral als
wij wat rijper en rijker aan levenservaring zijn geworden, in zo een
oude Romein, mensen uit de eigen omgeving, met wie wij wel eens
kennis gemaakt hebben, niet altijd tot ons genoegen misschien.

Die herkenning van het zelf-doorleefde, geeft aan Tacitus zijn
blijvende bekoring” 1.

1 Hermeneus, 1935, p. 6.
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Alwie, eenmaal op weg gezet door de interessante opmerking van
Dr. Slijper, zijn aandacht er op spitst, gaat spoedig ontdekken, dat
Tacitus het strakke procédé van „de driepuntscirkel” niet alleen
toepast in zijn necrologieën, waarin hij overledenen herdenkt; maar
dat hij het óók vaak aanwendt, wanneer hij een nieuwe persoon voor
het eerst in zijn verhaal aan ons voorstelt. — De man staat meteen
voor ons ten voeten uit getekend.

Als hij ons, in het begin van zijn Historiae, de toestand schildert van
de stad en van de provincies, dan stelt hij ons enige legaten van de
provincies voor.

Hispaniae praeerat Cluvius Rufus, vir facundus et pacis artibus,
bellis inexpertus (Hist. I, 8). – „Een welsprekend man en iemand van
veelzijdige algemene ontwikkeling, die evenwel zijn sporen op het
slagveld nog moest verdienen” (Dr. J. W. Meyer).

Superior (Germaniae) excercitus legatum Hordeonium Flaccum
spernebat, senecta et debilitate pedum invalidum, sine constantia,
sine auctoritate (Hist. I, 9).

Met drie forse streken staat beider karakter getekend.
Van Piso, door Galba geadopteerd om zijn opvolger te worden,

geeft Tacitus de volgende karakteristieke trekken:
Vultu habituque moris antiqui, et aestimatione recta severus,

deterius interpretantibus tristior habebatur (Hist. I, 14).
Van gelaat en houding een man van de oude stempel. Bij eerlijke

beoordeling gold hij voor streng; bij mensen, die het minder gunstig
uitlegden, voor al te zwartgallig.

Meesterlijk is de typering van Laco, commandant van de lijfwacht
en Galba’s kwade genius; hèt type van de onverstoorbare betweter,
„die wij allen kennen”.

Laco, . . . ignarus militarium animorum, consilii quamvis egregii,
quod non ipse afferret, inimicus, et adversus peritos pervicax (Hist. 1,26).

ledere vertaling neemt iets weg van de kracht van de oorspronke-
lijke dictie, omdat wij zoveel meer woorden moeten gebruiken dan
het korte, lapidaire Latijn.

Als het lid van de lijfwacht Julius Atticus aan Galba een bebloed
zwaard toont, waarmee „hij Otho heeft afgemaakt”, zegt Galba:
„Kameraad, wie heeftje daartoe bevel gegeven”. Waaraan Tacitus, dit
prachtige testimonium verbindt over het moedig en integer karakter
van Galba, waarmee hij in drie trekken staat getekend:

insigni animo ad coercendam militarem licentiam, minantibus
intrepidus, adversus blandientes incorruptus (Hist. I, 35).
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Het geeft een apart genot bij de lezing van Tacitus deze kernen van
zijn kernachtige stijl te ontdekken; deze brevitas in de tweede macht,
waarin hij heel zijn gespierde zeggingskracht samenbalt.

Haren (Gron.) J. DE VREESE, S.J.

Latijnse inscripties te Haarlem

Evenals dat het geval is bij Brielle (Primitiae Libertatis), Alkmaar
(Alcmaria Victrix), en Leiden (Haec libertatis ergo), heeft ook Haar-
lem het devies van zijn stedelijk wapen:

VICIT VIM VIRTUS

te danken aan zijn verzet tegen de Spanjaarden in 1572 en ‘73.
Meestal treft men het in deze vorm aan op openbare gebouwen, al

komt het ook wel voor als: Vindt Vim Virtus, zo op het Waag-
gebouw aan het Spaarne.

Aan de uitvinder van de boekdrukkunst houden op de Grote Markt
zowel de gevelsteen 111 de tegenwoordige Studio-bioscoop met de
woorden:

COSTERI AEDES
TYPOGRAPHIAE
NATALES 1851

als het standbeeld met de inscriptie:

TYPOGRAPHIAE            LAURENTIUS
LITTERIS MOBILIBUS        JOANNIS-FILIUS
E METALLO FUSIS           COSTERUS
INVENTOR                POSUERUNT CIVES NEERLANDICI

MDCCCLVI

de herinnering levend.

De 1630 gedateerde waarschuwing:

HANC SACRAM THEMIDIS
DOMUM SENATUS SEDEM
NE TEMERATO CIVIS UNQUAM

boven de hoofdingang van bet Stadhuis laat nog zien, dat in de
Gouden Eeuw achter de eikenhouten deur niet alleen het stadsbestuur
zetelde, doch ook de rechterlijke macht.
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Tegenwoordig echter is deze laatste gehuisvest in de Jansstraat,
waar boven de monumentale trap het enkele woord

JUSTITIA

getuigt van de functie van het gebouw.
Eveneens in de Jansstraat staan in de gevel van de St. Josefskerk de

woorden:

TABERNACULUM DEI CUM HOMINIBUS,

ontleend aan de Apocalyps, 21, 3,
terwijl op de St. Antonius- of Paterskerk aan de Nieuwe Groenmarkt
een tekst uit psalm 150 voorkomt:

LAUDATE DOMINUM IN SANCTIS EJUS

Bovendien staat nog tegen de voorgevel het beeld van de patroon
der kerk en de bede:

SANCTE ANTONI, ORA PRO NOBIS

De voorgaande bijbelteksten zijn geciteerd naar de z.g. Vulgata,
de Latijnse bijbelvertaling van de kerkvader Hieronymus (340-420),
en dit is ook zo met het opschrift op het huis aan de Damstraat 23:

SY DEUS PRO NOBVS QVIS KONTRA NOS

dat in de Brief van Paulus aan de Romeinen 8, 31 te vinden is.
De Nederlandse vertaling, die daarnaast staat:

IS GODT MET ONS, WIE MACH TEGEN ONS?

is vrijwel die van de z.g. Moerentorf-bijbel, welke ruim 2 eeuwen
de Rooms-Katholieke equivalent van de Statenvertaling is geweest,
en waarin deze passage luidt: „Wat sullen wij dan seggen? Is Godt
voor ons, wie mach tegen ons?”

Dat in de 17de eeuw de restaurateurs van oude gebouwen zich wel
eens ondergewaardeerd voelden, verraadt de wens, die voorkomt op
de zijdeur van de Bakenesserkerk in de Vrouwestraat:

SI LAUDEM, NOVA QUI STRUXERUNT TEMPLA, TULERE
CUR NON, QUI RENOVANT ET VETUS HOCCE, FERANT

1.39

en die na ruim 3 eeuwen beslist weer eens een opknappertje van node
heeft.
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Op het poortje, dat vanaf het Groot Heiligland toegang verleent tot
het St. Elisabeth’s of Grote Gasthuis, staat te lezen:

GRAVAMEN CORPORALE MEDICAMEN SPIRITUALE,

een wijsheid, die wel eens aan een medisch of pastoraal handboek
ontleend zou kunnen zijn.

Het enige, van een onbekend auteur afkomstig, Grieks citaat in de
stad is te vinden op het poortje van het voormalige Stedelijke Gym-
nasium, dat thans op de binnenplaats van het Frans Halsmuseum
opgesteld staat.

Deze Griekse tekst luidt: ΕΚ ΜÃΥΣΑΝ ΑΓΑΘÃΝ ΚΛΕÃΣ.

en staat boven een distichon, dat ook al een lofuiting inhoudt op de
humaniora:

CURIA TEMPLA SCHOLAE FLORENT UBICUMQUE IUVENTUS
INVIGILAT MUSIS RELIGIONIS AMANS.

J. W. F. X. DE RIJK
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