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Aan de lezers

Vanaf januari 1968 zal Hermeneus enkele veranderingen ondergaan:
in plaats van 12 maal per jaargang zal het 6 maal verschijnen, aan het
begin van iedere „even” maand en in nummers van ongeveer 50 blad-
zijden. De redactie heeft hiertoe besloten, overwegende, dat op deze
manier meer variatie binnen één nummer kan worden geboden, ter-
wijl de mogelijkheid om een bepaald artikel te sieren met bijpassende
wetenswaardigheden, citaten en/of vertalingen wordt vergroot. Dit
moet, dachten wij, een verrijking zijn voor de lezers, voor de mede-
werkers een aantrekkelijker vormgeving van hun arbeid.

De redactie is zich bewust dat deze veranderingen een schaduwzijde
hebben: het contact met de lezers wordt minder frequent. Gezien
de nieuwe mogelijkheden kan men echter hopen, dat deze schaduw
niet al te donker valt. Zeer gaarne ontvangt de redactie nu, en zeker
na verloop van enkele ,,nieuwe” nummers, reacties van lezers die de
gang van zaken wensen af- of goed te keuren.

Een tweede, meer interne, verandering is, dat Hermeneus in het
vervolg zal worden geleid door twee lichamen: een redactieraad en een
redactie. Alleen de laatste is verantwoordelijk voor de inhoud en het
dagelijkse beleid.
In de redactieraad zullen zitting hebben: Prof. Dr. Modestus van
Straaten o.s.a. (voorz.), Prof. Dr. A. B. Breebaart, Mr. L. J. de Haan,
Dr. A. Hoekstra, Prof. Dr. A. D. Leeman, Jhr. Dr. D. F. W van Len-
nep, Dr. T. A. Vos.

In de redactie: Mevr. Prof. Dr. A. N. Zadoks-Josephus Jitta, Dr.
J. Th. M. F. Pieters en Mevr. Dra. M. d’Hane-Scheltema.

De jaargang blijft, ondanks deze tussentijdse veranderingen, lopen
van september tot september. Berichten en mededelingen voor een
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bepaald nummer moeten in het vervolg vóór de 1e van iedere oneven
maand zijn ontvangen.

Tenslotte getuigt de redactie van haar dankbaarheid jegens de velen,
die zorgen voor een steeds groeiende stroom van inzendingen, reacties
en opmerkingen. Het is goed om juist in deze tijd te ondervinden,
dat de belangstelling voor de klassieke cultuur en de inspiratie, daarvan
uitgaande, intens aanwezig zijn.

REDACTIE

De munten van de tweede Punische oorlog

Het Koninklijk Penningkabinet in den Haag houdt tot eind april 1968 een tentoon-
stelling van munten uit de periode van de Tweede Punische Oorlog. De tentoon-
stelling laat zien hoe deze periode op verrassende wijze door munten geïllustreerd
kan worden. Op munten, en alleen daar, kunnen we de portretten vinden van de
hoofdrolspelers op het strijdtoneel: Hannibal, Scipio, Hieronymus, Phillippus V enz.
Maar de munten bieden nog veel meer. De munten vormen – alweer – de enige
dokumenten uit de djd zelf die we hebben. Ze zijn een onmiddellijke reactie op de
gebeurtenissen, en van de voorstellingen kunnen wij politiek en propaganda aflezen.
Het allerbelangrijkste is misschien wel, dat we met behulp van munten kunnen
reconstrueren hoe eigenlijk deze oorlog door beide partijen gefinancierd werd.
Op dit aspect van de tentoonstelling zal hier nader ingegaan worden.

De numismariek heeft zich de laatste vijfjaar vooral daarom met deze
periode bezig gehouden omdat, in tegenstelling met vroegere opvat-
tingen, bleek dat in de Tweede Punische Oorlog de Romeinse dena-
rius was ingevoerd, en daarmee een muntsysteem dat zich tot de
tweede eeuw na Christus heeft kunnen handhaven. Dit is een verba-
zend blijk van monetaire stabiliteit, vooral als men bedenkt dat deze
denarius met maar liefst 25 % overgewaardeerd was. Des te meer r&-
den om zich in het ontstaan van deze munt, in de barste financiële
nood van Rome tijdens de donkere dagen na Cannae, te verdiepen.
De Deense mmiismaat Rüdi Thomsen publiceerde in 1957 en 1961
drie boekdelen, waarin hij, om zijn datering te bewijzen, de hele
muntslag van Italië overhoop haalde 1. Zijn werk had weer andere
publikaties tot gevolg; zo gaf Robinson een overzicht van de munt-

1 R. Thomsen, Early Roman Coinage, Kopenhagen, I, 1957, II, III, 1961.
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slag van Karthago en bondgenoten 1, bewees Giard dat alle munten
van Capua in de periode van afval van Rome vallen 2, en Pfeiler dat
het zelfde gold voor de munten van de Bruttiërs en Lukaniërs 3.

Door al deze studies is het beeld van de muntslag anders geworden,
al was het alleen omdat we ons nu des te beter realiseren dat de enorme
emissies van bijvoorbeeld de vroege denarii niet over een groot aantal
jaren gespreid kunnen worden, maar in de oorlogsjaren thuis horen.
Deze munten werden dus geslagen om de troepen te betalen, en zijn
dus een getuigenis, niet zozeer van materiële rijkdom, alswel van
financiële nood.

De Karthagers

Na de eerste punische oorlog stelde Karthago zich schadeloos voor de
geleden verliezen in Sicilië door grote gedeelten van Spanje te ver-
overen. Deze expansie werd geleid door leden van de Bardden
familie: eerst Hamilcar, toen zijn schoonzoon Hasdrubal, toen zijn
zoon Hannibal.

Hannibal besloot in 218 Rome in het hart te treffen. Hij trok over
land van Spanje naar Italië: de tocht over de Alpen. Daar hem er veel
aan gelegen was met een zo intakt mogelijk leger Italië te bereiken,
had hij voor dit eerste gedeelte van zijn tocht geld nodig, waarmee hij
de Galliërs in Zuid-Frankrijk voor zich kon winnen, en waarmee hij
zijn soldaten kon betalen, die in dit gebied niet van plundering moch-
ten leven 4. Voor deze eerste faze van de oorlog werden in Spanje in de
hoofdstad Nieuw-Karthago (Cartagena) munten geslagen. Op deze
munten prijkt het portret van Hannibal, of ook de olifant, zijn „tank-
wapen” 5. Deze olifanten, die op een na de tocht over de Alpen niet
overleefden, maakten toch zo’n indruk, dat ze als symbool van de
Karthaagse legermacht op munten van Hannibal’s bondgenoten in
Italië gebruikt worden 6.

1 E. S. G. Robinson, ,,Carthaginian and
Other South Italian Coinages of the Second
Punic War”, NC 1964, blz. 37 e.v.

2 J-B Giard, „La monnaie de Capoue et le
problème de la datation du dénier romain’,
Congresso Internationale di Numismatica, Roma
11–16 settembre 1961, II, Atti, Rome 1965, blz.
235 e.v.

3 H. Pfleiler, „Die Münzprägung der Bret-
tier”, JNG 1964, blz. 7 e.v.

4 Zie voor de behandeling van de Galliërs
in Zuid-Italië E. Pais, Storia di Roma durante
le guerre puniche, Rome 1927, I, blz. 206-207.

5 E. S. G. Robinson, „Punic Coins of

Spain and their Bearings on the Roman Re-
publican Series”, Essays in Roman Coinage
Presented to Harold Mattingly, Oxford 1956,
blz. 34 e.v. De munten van Nieuw Karthago
tonen een reeks portretten, die daarom wel
Bardden als Hasdrubal enz. voor moeten stel-
len. Aan het eind van de serie komen plotse-
ling portretten voor die op de veroveraar
van Nieuw-Karthago, Scipio lijken. Het on-
middellijk hieraan voorafgaande type zal dus
wel Hannibal voorstellen.

6 H. H. Scullard, „Hannibal’s Elephants”,
NC 1948, blz. 158 e.v.
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De bevolking van Noord-Italië (ook Galliërs, Gallia Cisalpina), sloot
zich bij de Karthagers aan na de slag bij de Trebia. Ze gaan nu voor
het eerst zelf munten slaan, geïnspireerd op de munten van Marseille 1.
In de eerste driejaren, 218-215, was Hannibal bezig een offensieve
oorlog op vijandige bodem te winnen. Midden- en Zuid-Italië konden
dus als veroverd gebied beschouwd worden, zodat Hannibal deze
eerste drie jaren van zijn oorlog door plundering kon financieren 2.
De na 216 naar hem overgelopen steden en stammen leverden hun
aandeel in de oorlogsinspanning in de vorm van een eigen muntslag.
Hannibal kon echter niet teveel van zijn nieuwe bondgenoten eisen,
die hij van Rome’s tyrannie had bevrijd, en die zich min of meer
vrijwillig bij hem hadden aangesloten 3. Hij was dus al gauw gedwon-
gen geld uit Karthago over te laten komen en zelf munten in zijn
Zuid-Italische hoofdkwartieren te slaan 4.

Hannibal’s bondgenoten

Na de voor de Romeinen spo desastreuze slag bij Cannae (216), waar
het Romeinse veldleger in de pan gehakt werd, liep bijna heel Zuid-
Italië over naar Hannibal. Hannibal maakte van Capua zijn hoofd-
kwartier, dat hij behield tot 211. Capua en omliggende stadjes slaannu
in een soort bevrijdingsroes een serie munten met wel 30 verschillende
types, voornamelijk kopergeld. In 212 werd Tarente Punisch. Hier be-
kleden nu Karthagers als Sokannas de hoogste waardigheid en zij laten
uit dien hoofde hun naam op hun munten zetten 5. Hoogst indruk-
wekkend is de muntslag van de inheemse Bruttiërs. Deze Italische

1 A, Pautasso, Le monete preremme dell’
Italia settentrionale, Varese 1966, blz. 104 e. v,
laat de serie iets eerder beginnen, tijdens de
eerste verovering van Gallia Cisalpina van
225-219. wat zeer wel mogelijk is.

2 Hannibal paste de taktiek toe van de ver-
schroeide aarde, zie T. Frank, An Economie
Survey of Ancient Rome, I, Rome and Italy of the
Republic, New Jersey 1959, blz. 98; A.J.Toyn-
bec, Hannibal’s Legacy, the Hannibalic War’s
Effect on Roman Life, Oxfbrd 1965,  I, Hfst II,
blz. 10 e.v.

3 Vergelijk de behandeling van Tmats:
alleen de bezittingen van de Romeinse bur-
gen worden geplunderd, Liv. XXV, 10; geen
schatting wordt opgelegd, zie Pais, Storia di
Roma, I, blz, 276; Hannibal belooft van Ca-
pua de hoofdstad van Italië te maken, Liv.
XXm, 10; en vergelijk het verdrag van

wederzijdse hulp met de inwoners van Locri,
Liv. XXTV, l, tot ongenoegen van de Brut-
tiërs die hadden gehoopt de stad te mogen
plunderen, ibid. 2 enz.

4 G. K. Jenkins en R. B. Lcwis, Carthaginian
Gold and Electrum Coins, Londen 1963, blz. 48
e.v.

5 Voor de munten, A. J. Evans, The „Horse-
men” of Tarentum, overdruk NC, Londen
1889. blz. 196 e.v.; L. Brunetti, Nuovi
orientamenti sulla zecca di Taranto, RIN
1960, blz. 67. Er zijn vijf magistraatsnamen:
Philiarchos, Kritos, Serambos, Sogenes» So»»
kannas, wat, merkwaardig genoeg, op een
periode van vijf jaar wijst, dus 213-209 ?
Serambos en Sokannas zijn niet-griekse na-
men. Sarambos is de naam van een verder
onbekende wijnhandelaar in Plato, Gorgias.
De namen zijn dus waarschijnlijk Punisch.
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stammen, die woonden in de bergen van de „neus” van de Italische
laars, waren onder een Punische prefekt geplaatst, met zetel in de
Griekse stad Locri. Hier werden in de jaren 215-203 ook de munten
geslagen, waarmee de Bruttiërs hun eigen niet onaanzienlijke troepen-
macht betaalden 1. De stempels zijn veelal door de Griekse kunstenaar
G . . . . gesigneerd.

Na de nederlaag van zijn broer Hasdrubal bij de Metaurus (207)
trok Hannibal zich terug in de bergen van Bruttië, waarheen hij ook
de hem trouw gebleven Lukaniërs overbracht. Dezen woonden oor-
spronkelijk ten noorden van Bruttië. De Lukaniërs veranderen hun
naam in Lukianoi, Wolfskinderen, in deze laatste periode van hun
zelfstandig bestaan, zoals uit de munten blijkt 2.

Rome

Rome is, net als Karthago, pas laat met een eigen muntsysteem begon-
nen. De reden voor een eigen muntslag was voor beide machten
dezelfde: oorlog in een gebied waar Griekse munten gangbaar waren.
Rome begon echter eerst in 289 met munten voor gebruik in het
Romeinse midden Italië. Men kende daar een koperen standaard. Er
werden nu twee soorten geld uitgegeven: koperen baren, waarvan de
waarde gelijk was aan het er in verwerkte koper, en daarnaast koperen
munten, met een officieel op 11–2 maal de koperprijs vastgestelde
waarde 3. De grootste munt was de as, die een Romeins pond van 327
gram woog. Al de munten, ook de kleine onderdelen, waren zo groot,
dat ze niet geslagen konden worden, maar gegoten moesten worden.
Vlak na de invoering van dit geld voor gebruik in Midden-Italië, in
280 al, werden ten behoeve van de oorlog met Pyrrhus, dus voor uit-
sluitend gebruik in het vergriekste Zuid-ltalië, de eerste zilveren
munten geslagen 4.

In 235 werd de quadrigatus de eerste helemaal officiële romeinse

1 Over de Karthaagse prefekcen en het zelf-
standig optreden van de Bruttiërs onder hun
bevel, zie Pfeiler, „Münzpragung”, blz. 47.

2 Eerst opschrift ΛÃΥΚΑΝÃΜ, dan
ΛΥΚΙΑΝΩΝ, de types komen overeen
met die van de Bruttiërs.

3 Over deze funktie van het „aes signatum”,
Thomsen, ERC III, blz. 215 e.v. De oude
librale as heeft een gewichtsvariatie van 400-
277 gram. Als de as slechts de intrinsieke
waarde vertegenwoordigde van een pond
koper van 327 gram, dan zouden alle munten
boven 327 gram omgesmolten worden, want

een munt van 400 gram leverde dan een winst
op van 73 gram koper. De unciae vertonen
de grootste variatie, tussen 40.35 en 19.34
gram. De zwaarste uncia vertegenwoordigt
dus een as van 12 X 40.35 = 489.20 gram.
Dus was de as 1–3 overgewaardeerd: 327.45 X
3⁄2 = 491.68 gram. De wet waarop deze be-
rekening is gebaseerd, is ontdekt door S. Bo-
lin, State and Currency in the Roman Empire to
300 AD., Stockholm 1958, blz. 45, 145, en
zie Thomsen, ERC III, blz. 230-1.

4 Overzicht in Thomsen, ERC III, Hfst. V,
blz. 257 e.v.
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zilveren munt (vz. Januskop, kz. vierspan = quadriga, vandaar de
naam). Toen deze munt goed ingeburgerd was, waagde men het er op
het gewicht van de as tot de helft te verlagen: de zgn. semi-librale
(halfponds) standaard, wat, omdat nog steeds een vast aantal assen
tegen een quadrigatus ingewisseld kon worden (een zilveren standaard
dus), een enorme besparing aan koper (en dus winst) met zich mee-
bracht 1. De kleinere denominaties werden nu zo klein, dat ze voor het
eerst geslagen konden worden.

Na de slag bij Cannae (216) werd Rome gedwongen een stap ver-
der te gaan op het gevaarlijke pad van de geldontwaarding. Rome
was bezig een defensieve oorlog op eigen terrein te verliezen. Er was
dus een enorm begrotingstekort, dat alleen inflatoir gedekt kon wor-
den, dus door uitgifte van sterk overgewaardeerd geld. De trouwe
bondgenoot, Hiero van Syracuse, had wel goud aangeboden, maar uit
trots weigerde men 2. Uit voorzichtigheid wilde men ook niet de
laatste goudvoorraden aanspreken. Men besloot toen het experiment
te herhalen dat Athene in 405 had gedaan in de hoogste nood van de
Peloponnesische oorlog. Men gaf daar toen, bij gebrek aan zilver,
gouden munten uit, met daarnaast geplateerde zilveren munten
(= zilveren munten met een koperen kern), een gouden standaard
dus, met tekengeld van slecht zilver 3.

In Rome sloeg men in 216 nu ook voor het eerst zo’n gouden munt,
die een officieel vastgesteld aantal quadrigati en asses waard was. De
gouden munt zelf werd op zijn intrinsieke waarde, dus de goudwaar-
de, gewaardeerd. Men was zodoende, na twintig jaar eerder van de
koperen standaard op de zilveren standaard overgestapt te zijn, bij een
gouden standaard aangeland. De zilveren quadrigati werden nu eerst
in gewicht verminderd, en toen met koper gemengd. De koperen as
met bijbehorende denominaties werd snel nog lichter gemaakt, tot een
vierde (quadrantaal) pond, en nog lager. De poging mislukte volko-

1 Volgens Bolin, State and Currency, blz.
158, was de overwaardering van de semi-
librale as ook een derde. De standaard van de
semi-librale as was een half pond van 163.73
gram, dos dan zouden alle assen van 3⁄2 x
163.73 gram = 245.60 gram en zwaarder
omgesmolten worden. Dat zou erg onvoor-
delig voor de staat zijn, en is in tegenspraak
met het feit dat er nog zoveel libraal aes grave
over is. Dus bleef de semi-librale as nog steeds
491 gram koper waard, zie Thomsen, ERC
III, blz. 239. In de praktijk werd deze over-
waardering gesteund door de vaste koers van

de zilveren quadrigati, waartegen men zijn
koperen tekengeld kon inruilen.

2 Zonaras VIII, 26: „En hoewel Hiero veel
gezonden had, namen de Romeinen alleen
het graan en het standbeeld van Nike aan,
hoewel zij in zo grote geldnood verkeerden
dat zij het zilvergdd dat tevoren ongemengd
en zuiver was, met koper moesten mengen”.

3 Aristophanes, Kikkers 718-733; E. S. G.
Robinson, „Some Problems in the Later
Fifth Century Coinage of Athens’. ANS
Museum Notes, 1960, blz. 10-11; J. Hangard,
Monetaire en daarmee verwante metaforen, Gro-
ningen 1963, blz. 41-2.
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men. Er waren te weinig gouden munten in omloop, en het vertrou-
wen dat Rome zijn verplichtingen zou kunnen nakomen, was gering.
De oude zware quadrigati van goed zilver verdwenen uit de circulatie
(ze werden gepot of versmolten, wet van Gresham), en ook aan de
zilveren muntslag van Rome’s bondgenoten kwam een eind. Dit
maakte een nog veel grotere uitgifte van slechte quadrigati noodzake-
lijk, waardoor het vertrouwen nog meer verminderde, kortom,
inflatie, waar alleen door geldzuivering een eind aan kon komen.

Vandaar dat men al spoedig, ca. 214, tot de introductie van een ge-
heel nieuw munttype moest besluiten, de denarius 1. Deze was van
goed zilver en woog 4 scrupel (= 4,5 gram, 228 scrupel gingen in een
pond). Zoals de naam al zegt werd de waarde gesteld op tien as, wat
door het teken X op de munt duidelijk werd aangegeven. Daarnaast
werden kleinere zilveren munten uitgegeven: de quinarius (5 as) en
de sestertius (21–2 as). Tot steun werden gouden munten geslagen (het
„Mars goud”), met een waardeteken van 60, 40 of 20 as 2. Nu kon
men besparing vinden in een nog verdere reductie van het koper, dat
bij de introductie van de denarius op 1/6 pond stond (sextantaal). Het
koper zakte al spoedig tot een as van 1⁄12 pond, deunciale standaard, en
nog lager.

1 Over de datering van de eerste denarius
gedurende de Tweede Punische Oorlog,
speciaal Thomsen, ERC II, blz. 205 e. v.; zijn
datering is bevestigd door muntvondsten uit
Morgantma op Sicilië, die samenhangen met
de verwoesting door de Romeinen in 211,
en waarin al deoarii voorkomen; T. V. But-
trey, „The Morgantma Excavations and the
Date of the Roman Denarius’ ,Congesso,
Atti, blz. 261 e.v.; Thomsen, ERC II, bk. 356
e. v. Aangezien deze denarii niet van het
vroegste type zijn, en ook enige tijd nodig
hadden om Morgantma te bereiken, moet de
invoering van de denarius ongeveer 214
gedateerd worden. Een begin met de chrono-
logie van de eerste denarii is gemaakt door
A. Alföldi, „Zur römischen Münzprägung im
zweiten punischen Kriege”, JNG 1965, blz.
33 e.v.

2 Het Marsgoud is van zeer predes ge-
wicht, waaruit kan afgeleid worden dat het
zijn intrinsieke waarde in goud vertegen-
woordigde, in tegenstelling tot de grote ge-
wichtsmarge van de denarius, wat op over-
waardering wijst. Een goudstuk van 60 as
weegt 3 scrupel (3.4 gram), en is dus 6 denarii
van 10 as waard, die 4 scrupel (4.55 gram)
wegen. Dus de koers tussen gouden munten
en zilveren munten is 8 : 1 (6 x 4⁄3 = 8),

zie W. Giesecke, Italia Numismatica, Leipzig
1928, blz. 253. Aangezien de koers van baar
goud en zilver in die tijd 10 : 1 bedroeg, blijkt
hieruit dat de denarius met 10⁄8 = 5⁄4, of
1⁄4 overgewaardeerd was. zie Thomsen, ERC
II, blz. 301. Dit percentage komt overeen met
het door Bolin op grond van de gewichts-
tolerantie berekende percentage, zie State and
Currency, blz. 164 e.v. Deze overwaardering
betekende winst voor de staat. Maar, zolang
de overgewaardeerde munten zonder moei-
lijkheden geaccepteerd worden, wordt nie-
mand er armer van. We kunnen de zaak ook
zo stellen. Na de slag bij Cannae sprongen de
rijken (de scnaatspartij) bij door leningen. Zij
leverden hiervoor o.a. baar zilver, in de vorm
van munten of zilvergerei, sieraden etc. in.
Na verloop van tijd werden zij terugbetaald
met 25 % overgewaardeerd geld. Ze kregen
dus 25 % minder zilver terug. We kunnen de
overwaardering dus ook als een soort oorlogs-
belasting beschouwen. Maar nogmaals, de
leners leden er geen nadeel bij, want de mun-
ten waren nu eenmaal, ondanks hun geringere
gewicht aan zilver, 25 % meer waard; alleen
de staat verdiende eraan. Over de leningen en
schulden van Rome tijdens de Punische oor-
log, zie Frank, Rome and Italy of the Republic,
blz.  76  e.v.
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Met het zilvergeld was men nu veel voorzichtiger geworden, en
toen in 209 de meeste bondgenoten verklaarden dat ze niets meer
hadden, geen geld en geen manschappen, besloot men de denarius te
^teunw-door de. laatste goudreserves aan te spreken. Vierduizend pond
gou4 werd onder de generaals verdeeld om er munten van te slaan,
Een deel hiervan werd aan Fabius Maximus gegeven, die Tarente
veroverde 1. De plundering van deze stad leverde zo’n enorme buit
op 2, dat Rome nu weer genoeg goud en zilver had. De troepen kon-
den de gouden standaardmunten nu dus gemakkelijk in hun bezit
krijgen, en te allen djde zilveren en koperen munten voor goud inwis-
selen, wat betekende dat men zag dat het systeem inderdaad nog
werkte 3. Met gewichtsvermindering was men uiterst voorzichtig
geworden.; Men ging niet verder dan 6/7 4. Het gewicht van de victo-
riaat werd naar verhouding verlaagd. Ook werden er al meteen gepla-
teerde deharii onder de goede gemengd/maar dit viel niet meteen
op. De denarius was gered, alsook Rome.

De denarius was tegenover het goud een kwart overgewaardeerd,
d.w.z. een denarius van 4 scrupel zilver was 4 X 1–2 =5 1–3 scrupel baar
zilver waard. Een dergelijke munt was buiten Italië niet acceptabel.

1 Liv. XXVI, 9-10.
2 Liv. XXVI. 16 noemt het fantastische be-

drag van 83.000 pond goud, dit wordt gecor-
rigeerd door Frank, Rome and Italy of the
Republic, blz. 80, die een schrijffout aanneemt:
V̄XXXIII (5033) werd LXXXIII. Deze enorme
buit ws Hannibal door zijn clementie ont-
gaan. Zie Frank, l.c. voor een lijst van buit
sinds de val van Capua. Frank’s numismati-
sclie inzichten en omrekeningen in denarii
zijn willekeurig, maar het is duidelijk dat na
de inname van Syracuse en Tarente de be-
hoefte aan edel metaal weer gedekt kon wor-
den.

3 In Morgantina is een vondst gedaan, ge-
dateerd door de verwoesting van 211, van 34
Romeinse quinarii en sestertii en een Mars-
goud stuk met bijteken korenaar. Vlak daar-
bij, in hetzelfde huis, werd een tweede vondst
gedaan van louter koperen munten, waaron-
der sextantale sextanten met hetzelfde sym-
bool (Buttrey, „Morgantina Excavations”,
blz. 264-5). De korenaar wijst naar Sicilië; er
bestaan ook denarii met dit symbool. De
emissie hangt dus samen met het beleg van
Marccllus van Syracuse, 213-211, en de daar-
op volgende campagnes in Sicilië. Deze emis-
sie met de korenaar toont aan dat de twee
soorten geld: intrinsiek goud en overgewaar-
deerd zilver en koper, tezamen in omloop ge-

bracht werden. De grootste emissie van
Marsgoud vond plaats in 209.

Een vondst in Syracuse bevat 131 munten
van Hiero II, 7 van Hieronymus en 21 Ro-
meinse quadrigati. Toen waa de denarius dus
nog niet in omloop* Aangezien er in deze
vondst geen munten van de Syracusaanse de-
mocratie voorkomen, moet deze vondst dus
in 214 gedateerd worden* De denarius is dus
waarschijnlijk in dat jaar ingevoerd, Thomscn,
ERC II, blz. 281.

4 Nieuwe standaard van 3 3/7 scrupel Vroe-
ger was de 25% overgewaardeerd denarius
van 4 scrupel 4 x 4/3 = 5 1/3 scrupel baar
zilver waard. Aangezien blijkt dat de over-
waardering constant op 25 % werd gehouden,
tot in de tweede eeuw n. c. toe (Bolin, State
and Currency, blz. 87 e.v.), kunnen we aanne-
men dat dit ook voor de gereduceerde denarii
gold. Deze waren nu dus 43 x 3 3/7 =
4 12/21 scrupel baar zilver waard, dan zouden
de gereduceerde denarii minder dan 4 scrupel
zilver waard worden. Dan zouden de denarii
van 4 scrupel omgesmolten worden, wat de
staat aanzienlijke schade zou berokkenen, zie
Bolin, State and Currency, blz. 164 e. v. speciaal
blz. 177, die het allemaal met vergevorderde
wiskundige formules precies uitrekent. Ik kan
alleen mijn eigen sommetjes begrijpen, en dat
niet eens.
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Afbeeldingen, alle foto’s 2 maal vergroot:

Afb. 1. Spanje, Nieuw-Karthago, zilveren
sikkel, 6.9 gram, ± 218-209 v. c. Vz. Han-
nibal.

Afb. 2. Apulië, Canusium, koper, 7.7 gram,
±200 v. C. Vz. Scipio.

Afb. 3. Rome, halve gouden stater, 3.4 gram,
216 v. C. Kz. Eedscène.

Afb. 4. Campanië, Capua onder Hannibal,
koperen biunx, 13.3 gram (quadrantale
standaard). ± 215 v. c. Kz. Eedscène.

Afb. 5–6. Hannibal in Zuid-Italië, electrum
(± 27% goud), 2.7 gram, ± 215 v. C. Vz.
Januskop, Kz. quadrigatus (types van de
Romeinse quadrigati).

4

1 2

3

5 6



7

Afb. 7-8. Rome, denarius, 4.1 gram (iets ge-
reduceerde standaard), ± 210 v. C.

Vz. Rome, Kz. Dioscuren, symbool staf
(„een?” Scipio).

Afb. 9-10. Victoriaat, geslagen in Luceria-
Teanum, 2.25 gram (gereduceerde standaard),
± 200 v C. Vz. Jupiter, Kz. Victoria met
trofee.

Afb. 11-12. Bruttiërs, goud, 4.2 gram, ±
211-209 v. C.

Vz. Poseidon, Kz. Amphitrite op Hippo-
camp met Eros.

Afb. 13. Calabrië, Tarente, halve Punische
sikkel, 3.63 gram, 212-209 v. C.

Kz. Taras op dolfij, magistraat Sokannas.

8

10

11 12

9

Afb. 14. Uit een werk van den humanist
G. Tory, Champ Fleury, 1529.

De Y (ypsilon) werd reeds in de 15e eeuw
als symbool voor een school gebruikt. De
twee takken verbeelden de smalle en de brede
weg. De linkse leidt naar de roede, strop,
zwaard, brandstapel; de rechtse naar de krans,
schepter, kennis, kroon. Boven de ingang van
de vroegere latijnse school te Delft is dit
symbool nog aanwezig.



Daar Philippus V van Macedonië in 215 aan Rome de oorlog ver-
klaard had, moest men er rekening mee houden dat men voor krijgs-
verrichtingen aan de overkant van de Adriatische zee, waar de Romei-
nen sinds de Illyrische oorlog van 230-228 een bruggehoofd bezaten,
ander geld nodig had. Hiervoor werd een speciale munt uitgegeven,
de victoriaat, geslagen op de Illyrische standaard van 3 scrupel, die aan
de Griekse kust in gebruik was. Deze munten hadden in Italië zelf
slechts intrinsieke waarde 1; ze worden daar dus niet samen met over-
gewaardeerde denarii in schatvondsten aangetroffen 2. Ze werden ge-
pot omdat ze, net als het goud, hun gewicht aan zilver waard zijn.

Gewichten

Het is een merkwaardig blijk van het ongeschokt prestige van Rome,
ook na Cannae, dat het eerste zilvergeld van de Bruttiërs 3, als ook
de enige emissie van Capua, de muntvoet van de Romeinse quadrigad
volgen 4. Het koper doet mee met de systematische Romeinse ge-
wichtsverminderingen. Hierdoor profiteren deze munthuizen van de
enorme overwaardering van het koper, die het gevolg was van het
Romeinse systeem 6.

Types

Het is merkwaardig te zien hoe de twee partijen, in een soort propa-
gandaslag, elkaars types overnemen. Uit de munten blijkt veel duide-
lijker dan elders, dat het hier niet eenvoudigweg een oorlog tussen
Rome en Karthago betrof, neen, het is een oorlog tussen Rome en zijn
trouwe bondgenoten in Midden-Italië (met als voorposten Coloniae
Larinae als Venusia en Luceria, nederzettingen van Romeinse burgers,
die naast de Romeinse series ook kopcrgeld slaan met eigen types 5)

1 Plin. Nat. Hist. XXXXIIII, 46: Is, qui
nunc victoriatus appellatur. Lege Clodia per-
cussa est; antea enim hic nummus ex Illyrico
advectus mercis loco habebatur. est autem
signatus Victoria, et inde nomen.

2 Thomsen, ERC II, blz. 381.
3 Pfeiler, „Münzprägung”, blz. 17.
4 Thomsen, ERC II, blz. 308.
5 Een eenvoudige bron van koper was het

kopergeld van de vijand. Zo slaan Capua en
de Bruttiërs over Romeins kopergeld, slaat
Regium over Bruttisch geld, en Rome ten-
slotte op grote schaal over het koper van
Syracuse, na de inname van die stad. Als deze
overslagen nog te herkennen zijn – wat door

de slordige massaproduktie nog wel eens ge-
beurt – dan vormen zij een welkome steun voor
de datering.

6 Over het muntrecht van de Coloniae
Latinae is nog steeds het beste boek Momm-
sen’s Geschichte des Römischen Münzwesens,
in de franse vertaling van de Duc de Blacas:
Histoire de la monnaie romaine, Parijs, 1870-5,
III, blz. 177 e.v. In het algemeen sloegen ookde
verbonden steden als Napels en Tarente in de
derde eeuw rustig door. Aan deze muntslag
kwam door zuiver financiële redenen een eind
na de uitgifte van de slechte quadrigati: ze
verdreven het goede geld van de andere ste-
den uit de markt (wet van Gresham). Een
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en Hannibal met zijn bondgenoten. Steden als Capua voelen de over-
gang naar Hannibal aan als een bevrijding van het Romeinse juk. Dit
nationalistische element leefde wel het sterkst bij de inheemse stam-
men als de Bruttiërs, die van de gelegenheid gebruik maakten hun
macht ook over Griekse steden in hun gebied uit te breiden.

Vlak voor Cannae hadden Rome en bondgenoten in een religieuze
ceremonie, coniuratio, elkaar trouw gezworen. Deze eedscène wordt
afgebeeld op het eerste Romeinse goud, dat in de moeilijke periode na
Cannae de bondgenoten aan hun belofte herinnert 1. Capua en ver-
bonden stadjes als Atella antwoorden hier meteen op door op “hun
munten ook een eedscène af te beelden, nu van Campaanse soldaten.
Als de Bruttiërs de Dioscuren als redders in de nood op hun zilveren
munten zetten, dan antwoorden de Romeinen hierop door dezelfde
Dioscuren voor zichzelf te claimen op hun denarii (evocatie). In
Capua werd de godin Luna, de maan, geëerd. Zij verschijnt op het
kopergeld van Capua, een tweespan drijvend. Als Capua weer vast in
Romeinse handen is, komt Luna op de Romeinse denarii te staan: ze
staat nu kennelijk weer aan de Romeinse kant. Capua, de Bruttiërs en
andere Karthaagse bondgenoten laten een overwinningsgodin op hun
munten zetten. Deze wordt door de Romeinen opgeëist en op de
Victoriaten gezet 2.

J. P. GUÉPIN
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overzicht van muntplaatsen waar kopergeld
met waardetekens wordt geslagen (die dus
profiteren van het Romeinse systeem) in
Thomscn, ERC I, blz. 198 e. v.

1 J. Bleicken, „Die Schwurszene auf den
Munzen und Gemmen der römischen Repu-

blik”, JNG 1963. blz. 51 c.v.; H. U. Instinsky,
„Schwurszene und Coniuratio”, JNG 1964,
blz. 83 e.v.
2 Een overzicht van alle wederzijdse ontle-
ningen in Thomsen, ERC I, blz. 171 e.v.



Een mislukte bergtocht van koning Philippus
(Livius, Ab urbe Condita XL, 22)

Een aardig staaltje van Livius’ onderhoudende verhaaltrant vinden we,
waar hij vertelt over een bergtocht van koning Philippus van Mace-
donië, die in zijn geheel ongeveer drie weken moet geduurd hebben
en die op een teleurstellende mislukking was uitgelopen.

Het doel was de bestijging van één van de toppen van het Haemus-
gebergte, de lange bergkcten die Moesia van Thracië scheidt en die
doorloopt tot aan de kust van de Pontus Euxinus. De beloning zou
zijn het weergaloos mooie panorama, waarbij men vanaf de hoogte
van ruim 3000 meter een verrukkelijk uitzicht zou hebben over de
omliggende landen; en over de zeeën, die Macedonië en Thracië om-
spoelen. We laten nu Livius zelf aan het woord.

„Philippus trok eerst dwars door Maedica en daarna door de woestijnen, die liggen
tussen Maedica en de Haemus. Na een tocht van zeven dagen kwam hij tenslotte
bij de voet van de berg. Hier vertoefde hij één dag om de reisgenoten uit te kiezen,
die hij wilde meenemen. Op de derde dag ving hij de bestijging aan.

Aanvankelijk werd er op het onderste
deel van de heuvels nog weinig inspan-
ning gevraagd. Naarmate ze echter de
hoogten bestegen, kwamen zij meer en
meer terecht in bosrijke en meestal on-
begaanbare streken. Tenslotte bereikten
zij een weg, die zo duister was, dat zij
door de dichtheid van de bomen, waar-
van de takken geheel door elkander ge-
groeid waren, nauwelijks iets van het
daglicht konden zien. - Toen zij echter
de bergkammen naderden, was alles -
iets wat anders op de hoogreikende top-
pen zelden voorkomt - zozeer door de
nevel bedekt, dat ze door de duister-
nis gehinderd werden, alsof zij in de
nacht op tocht waren.

Eerst op de derde dag bereikten zij de
top”.

„Toen zij eenmaal weer vandaar waren
afgedaald, hebben zij in geen enkel op-
zicht de mening, die zich over hun tocht
verspreid had, tegengesproken. Ik denk
meer om te voorkomen, dat ze om hun
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Philippus Maedicam primum, deinde
solitudines interiacentes Maedicae atque
Haemo transgressus, septimis demum
castris ad radices montis pervenit. Ibi
unum moratus diem ad deligendos quos
duceret secum, tertio die iter est ingres-
sus. Modicus primo labor in imis collibus
fuit. Quantum in altitudinem egredie-
bantur, magis magisque silvestria et
pleraque invia loca excipiebant: per-
venere deinde in tam opacum iter, ut
prae densitate arborum immissorumque
aliorum in alios ramorum perspici
caelum vix posset. Ut vero iugis appro-
pinquabant, quod rarum in altis locis
est, adeo omnia contecta nebula, ut haud
secus quam nocturno itinere impedi-
rentur.

Tertio demum die ad verticem perven-
tum. Nihil vulgatae opinioni degressi
inde detraxerunt, magis credo, ne vani-
tas itineris ludibrio esset, quam quod



mislukte tocht bespot zouden worden,
dan dat ze inderdaad de ver uiteenlig-
gende zeeën en bergen en rivieren van-
uit één punt hebben kunnen in ogen-
schouw nemen. Allen, en vooral de
koning zelf, gezien dat hij zoveel ouder
was, waren uitgeput door de moeilijk-
heden van de tocht. De koning wijdde
op de top twee altaren in, één voor
Jupiter en één voor Sol, en droeg er
offers op. Daarna is hij in twee dagen
afgedaald langs dezelfde weg waarlangs
hij in drie dagen omhoog was geklom-
men. Hij was vooral bevreesd voor de
nachtvorsten, die daar bij de opgang van
het Hondsgestemte de koude van de
winter evenaren”.

„Nadat hij gedurende die dagen zozeer
met moeilijkheden had te kampen ge-
had, vond hij in het kamp toestanden, die
niet minder teleurstellend waren. Er

heerste het meest nijpende gebrek, daar het gelegen was in een streek, die aan
alle kanten door woestijnen was afgesloten van de bewoonde wereld. Hij heeft
zich daar dan ook slechts één dag opgehouden om rust te gunnen aan zijn
tochtgenoten. Daarna is hij in een marstempo, dat op een vlucht geleek, verder
getrokken naar de Dentheleten. Dit waren eigenlijk bondgenoten; maar
wegens hun uiterst gebrek hebben de Maccdoniërs hen uitgcplunderd, alsof
het een vijandelijk gebied was”.

Zo was het bravourstuk één groot fiasco geworden. Onder de opstij-
ging hadden ze geen uitzicht door de bossen; op de top zat alles pot-
dicht door de mist; en heel het avontuur eindigde met een tocht
„simile fugae”. – En dáárvoor had dan een heel leger drie weken lang
in de meest onherbergzame omgeving honger en dorst moeten lijden.
– En werden tenslotte onschuldige bondgenoten ook nog het kind
van de rekening. –

Door heel het bondig en kort verhaal heen proeft men nog het
ingehouden leedvermaak van de Romein, die deze episode in zijn
geschiedschrijving midden tussen allerlei oorlogsverhalen inlast.

Haren, Gr. J. DE VREESE, S.J.
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diversa inter se maria montesque et
amnes ex uno loco conspici potuerint.
Vexati omnes, et ante alios rex ipse, quo
gravior aetate erat, difficultate viae est.
Duabus aris ibi Jovi et Soli sacratis cum
immolasset, qua triduo ascenderat,
biduo est degressus, frigora nocturna
maxime metuens, quae caniculae ortu
similia brumalibus erant.

Multis per eos dies difficultatibus con-
flictatus nihilo laetiora in castris invenit,
ubi summa penuria erat, ut in regione,
quam ab omni parte solitudines claude-
rent. Itaque unum tantum moratus
diem, quietis eorum causa quos habuerat
secum, itinere inde simili fugae in
Dentheletos transcurrit. Socii erant, sed
propter inopiam haud secus quam
hostium unes Macedones populati sunt.



Doorbreken van een illusie bij Aristophanes

Beginnen met een paradox is een oud trucje van sprekers en schrijvers:
het prikkelt meteen de aandacht. Er is een niveau van spreken en schrij-
ven, waarop men het zal versmaden; maar het is wel verleidelijk om
het te gebruiken. En hier zou het heel gemakkelijk geweest zijn om een
paradox te formuleren: als het niet zo weinig elegant was geweest, had
de titel eleganter kunnen zijn. In plaats van „doorbreken van de illusie”
had er namelijk ook kunnen staan „Verfremdung”.

Dat is een heel moderne term. Brecht, die hem populair gemaakt
heeft, en zijn volgelingen menen, dat de zaak, die er mee aangeduid
wordt, de distantie tussen de wereld van het toneel en de ,,reële”
wereld, ook modern is, dat althans het bewust maken van die distantie
tijdens de opvoering en door de opvoering van een dramatisch werk
iets is van zeer recente datum. Daarmee hebben ze stellig ongelijk; wat
ze bedoelen is oeroud. Maar ik beschik noch over de kennis om dat
overtuigend te demonstreren noch over de ruimte, die daarvoor nodig
zou zijn. En dat kostelijke middel, dat geleerden gezond kan doen laten
blijven en oud kan laten worden, de verwijzing, ontbreekt me: er is
namelijk vrijwel niet over geschreven. K. von Fritz heeft er zeer be-
hartigenswaardige dingen over gezegd in de inleiding van zijn bundel
Antike und moderne Tragödie (Berlijn 1962). Professor Kamerbeek zal er
binnenkort in twee publicaties op ingaan. Maar daarvóór ken ik althans
alleen een uitspraak van R. Porson in het supplement op de praefatie
van zijn editie van Euripides’ Hecuba (Londen, 21847, XXXVIII):
„jocus est Comicis antiquis solemnis, ut actorem personae, quam agit,
oblivisci faciant, et de theatro aut spectatoribus, quasi imprudentem,
loqui”.

Bij Porson geen woord over „Verfremdung”; hij heeft het over een
jocus, en dan nog alleen bij de comici. Hier zal het nog meer beperkt
worden. Uit Aristophanes, en alleen uit Aristophanes, zullen, uit een
rijke overvloed van gevallen van die aard, twee passages gelicht wor-
den, waarin een acteur uit zijn rol valt.

In de Vrede wil Trygaeus ten hemel stijgen om Zeus eens te onderhou-
den over de fouten in het wereldbestuur. Als vervoermiddel heeft hij
een grote mestkever gekozen; uit de fabels van Aesopus heeft hij
geleerd, dat hij daarmee de beste kans heeft. De vlucht wordt onder-
nomen, en Trygaeus arriveert voor het paleis van Zeus. Waarschijnlijk
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wordt dan een of andere toneelmachinerie in werking gezet. In elk
geval richt Trygaeus zich plotseling tot de „machinist”:

Zounds! 1 how you scared me: I’m not joking now.
I say, scene-shifter, have a care of me.
You gave me quite a tern; and if you don’t
Take care. I’m certain I shall feed my beetle (174 vv.).

Vooral het „I’m not joking” breekt de dramatische illusie volkomen:
op dit moment is het niet Trygaeus, die te kever zit, maar de acteur,
die bang is van zijn stellage te glijden.

In de Kikkers daalt Dionysus met zijn slaaf Xanthias af in de onder-
wereld om Euripides weer tot leven te roepen. Het begin van hun
tocht is één en al avontuur, en daarbij gedragen de twee zich eniger-
mate als Heer Bommel en Tom Poes: zodra een gevaar geweken is,
heeft Dionysus een grote mond, maar bij het volgende perikel is hij
weer doodsbang. Daar nadert de Empousa, een verschrikkelijk mon-
ster, dat allerlei gedaanten aanneemt. In zijn angst wendt Dionysus
zich tot de man, die recht tegenover hem zit, buiten de orchestra! . . .
op de bekende erezetel, gereserveerd voor de priester van Dionysos
Eleuthereus:

My priest, protect me, and we’ll sup together (297) 2.

Hier is de breuk zelfs dubbel: Dionysus richt zich tot iemand uit het
publiek; en de acteur, die Dionysus speelt, herinnert aan de maaltijd,
die de priester gewoon was het winnende team aan te bieden.

Misschien lijkt het sommigen geheel ongepast om dit zelfs maar
samen te noemen met de zo serieuze „Verfremdung”. Porson’s jocus
kan er mee door, maar ook niet meer - het is toch duidelijk dat Aristo-
phanes een grappig effect gezocht en bereikt heeft en niet meer.

Maar men zij voorzichtig met zijn oordeel - de dichters van het
eind der vijfde eeuw hebben bijzonder bewust gewerkt!

Amsterdam G. J. DE VRIES

1 In de vertaling van B. B. Rogcrs, de hoogst begaafde jurist en classicus; tussen 1902 en 1906
heeft hij alle 11 stukken met vertaling, inleiding en noten uitgegeven. Zonder de inleidingen en
met slechts enkele van zijn noten vindt men rijn werk terug in de ed. der Loeb Class. Library
(Londen-New York, 1924, versch. herdrukken).

2 Ter wille van de eenheid citeer ik ook dit vers in de vertaling van Rogers; maar noch de
classici der V.U., die in 1959 fragmenten van de Kikkers voor de radio hebben gespeeld, noch de
leden van „Scaliger”, die kort daarna het stuk op enkele plaatsen in ons land hebben opgevoerd,
hebben de vertaling van mevrouw d’Hane Scheltema vergeten!
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Slangachtig gedrag bij Vergilius
(Aeneis 2.203)

Deze gedachten zijn aan de gang gebracht door een van de nieuwste vruchten van een
kleine Engelse revolutie. Een steeds groter aantal classici reageert positief op een
paradox, dat hun vak, als academische discipline, onmiskenbaar landerig is, maar
tegelijkertijd dat het grote publiek een belangstelling in de Oudheid vasthoudt,
waarvoor getuigt de merkwaardige verkoop van pocketbooks zoals E. V. Rieu’s
vertalingen van Homerus en Kitto’s The Greeks in de Pelicanserie. Deze wetenschap-
pelijke ambtenaren en leraren spannen zich nu in om hun huis in orde te brengen, de
actualiteit van de Oude Wereld (en in het bijzonder van haar literatuur) te definiëren
en mede te delen.

Een gevolg hiervan is The Joint Association of Classical Teachers (J.A.C.T.) en
haar vooruitstrevende tijdschrift, Didaskalos. Een ander is het boekje in behandeling,
Aestimanda (Clarendon Press, Oxford, 1965), dat de verklarende ondertitel draagt:
Practical Criticism of Latin and Greek Poetry and Prose. De auteurs, M. G. Balme en
M. S. Warman, leraren in de klassieke talen aan de beroemde public school Harrow,
hebben vele uittreksels uit griekse en latijnse schrijvers (poëzie en proza) samenge-
bracht, met opwekkende vragen en vergelijkbare stof eraan toegevoegd. Zij werpen
een breed net uit. Een passage uit Homerus wordt vergeleken met de vertalingen
van Chapman, Cotterill, Shaw en Rouse; Plato in zijn Phaedrus met de Engelse
literaire hengelaar, Izaak Walton. Zelfs het Nieuwe Geluid uit Liverpool, in de per-
sonen van The Mersey Beats, wordt dienstbaar gemaakt. (Het prikkelt de nieuws-
gierigheid zich af te vragen hoeveel jonge Engelse lezers de voorkeur aan dit lyrische
stuk 1 zouden geven boven het anonieme fragment van vier verzen dat met ∆Ûδυκε
µbν � σελÀννα begint2. Maar de vergelijking is wel de moeite waard). Een breed net,
want de auteurs zijn van mening dat de leraar verplicht is om critische beoordeling
en smaak door dezelfde middelen aan te kweken waardoor een moderne literatuur
wordt geschat. Het resultaat is een moedig boekje ook al reflecteren zij zelf op de
mogelijkheid dat zij teveel hebben ondernomen. Ik vind hun vermoedens gegrond.

Maar ik wil me nu bezig houden met het tweede uittreksel (pag. 18),
de beroemde verzen van Aeneis 2.203-211, waarin een paar geweldige
slangen te voorschijn komt om Laocoon en zijn zoons aan te vallen;
en in het bijzonder met de zesde van de zeven hieraan gehechte vra-
gen:

„To what extent is each of the following adjectives significant
in its context: tranquilla alta: sanguineae iubae: spumante salo:
vibrantibus linguis?”

Waarom dan tranquilla? Men moet de verzen 203-205 onder de
ogen hebben:

1 „When the night is cold / And my arms want someone to hold / I think of you:” e.z.v.
2 „De maan is ondergegaan . . . ’ Page, Poetae melici graeci, nr. 976 (adesp. 58). Nr. 42 bij Balme

en Warman.
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ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta
(horresco referens) immensis orbibus angues
incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt.

De heren Balme en Warman stellen vaak leidende vragen, maat
hier moet de lezer zelf een oplossing vinden. Onder de commentato-
ren, tot wie men zich eerst mocht wenden, zwijgt Conington over dit
punt, ook zelfs de bekwame en vindingrijkere (al was hij ook lang-
dradiger) Henry. Misschien wijzen de auteurs op Austin’s Oxford-
editie van 1964, want hij geeft wel een antwoord. Hij merkt passend
op, dat Vergilius een epitheton met altum als naamwoord nergens
elders gebruikt; wij zien onmiddellijk dat wij met poëtische vulling
geenszins hebben te doen. Dan legt hij uit:

„It (het woord tranquilla) is not otiose: the quiet sea, like a clear
sky, is a quite unexpected source of danger”.

Dit vind ik niet bevredigend, want er is meer hier dan een donder-
slag uit heldere hemel. Leze men „stormachtig” in plaats van „kalm”,
dan blijft nog het probleem, want zulke ondieren zijn nauwelijks te
verwachten, zij de zee kalm of helemaal anders. Ik zou de nadruk lie-
ver leggen op die slangen als bovennatuurlijke wezens.

Viktor Pöschl 1 heeft ons kort geleden erop attent gemaakt, dat een
uitvoerige behandeling van de epiphanie van een godheid nog ont-
breekt. Een groot hoofdstuk hiervan zal over de manieren moeten
handelen waarop de Natuur op de aankomst van goddelijkheden
reageert, en daaronder het idee dat de Natuur – zee, bergen, vuur,
winden, wolken of wat ook – zich eerbiedig moet terugtrekken om
de opmars van goddelijkheden niet te hinderen, of ten minste haar
wldhcid weg moet doen. Aan de ene kant bijv. splitst zich de zee bij
de aankomst van Poseidon (Ilias 13.29). Aan de andere kalmeert de zee
zich bij het passeren van Zeus (Moschus, Europa 115; Lucianus, Dial.
mar. 15.3), Aphrodite (Himerius, Or. 17.5 Colonna; Apuleius, Met.
iv. 31) of Poseidon (Verg. Aen. 5. 820v.; Q.Smyrn. 5.91 v.).

Zulke voorrechten genieten niet goddelijkheden alleen, maar ook
hun gezin, dienaren en gunstelingen. De golven wijken voor Aris-
taeus onder de invloed van zijn moeder, de nimf Cyrene (Verg.
Georg. 4.359v.), het vuur voor Aeneas onder de leiding van Venus
(Verg. Aen. 2.633), niet minder de golven voor Io (Val. Flacc. Arg.

1 Die Hirtendichtung Vergils, Heidelberg 1964, pag. 133
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4.404v.) 1. Op dezelfde wijze na gebed aan Rhea bloeien bloemen
onder de voeten van Jason en zijn makkers (Apoll. Rhod. Arg,
1.1141), ook een goddelijk wonder 2. Het is interessant dat Quintus
Smymaeus zich in zijn late, grote epos, de Posthomerica (12.456v.),
welks onafhankelijkheid van de Aeneis nog een kwestie blijft, op de
tovermacht beroept bij de aankomst van onze door Athene aangestel-
de slangen. De golven splitsen zich (κ�µα διÝστατï). Dus ik suggereer
dat Aeneis 2.203 tot deze groep behoort, dat de tranquilla alta ook uit
het goddelijke verband van de slangen volgen.

Ik behoor te vermelden, dat Herter 3 meent dat een toestand van
dezelfde aard bij Pindarus (Nem. 1.41) al bestaat. Daar komen de door
Hera aangespoorde slangen, ï�øλεισ�ν πυλ�ν, de slaapkamer van
baby Heracles binnen. Herter vindt het feit dat de deur zich automa-
tisch opent, een vaak voorkomend epiphaniemotief. Ik heb de deur-
toverij behandeld in een nog niet verschenen opstel voor de Classical
Quarterly, Nu kunnen wij volstaan met te zeggen dat het oordeel non
liquet moet zijn. Het is jammer, maar als „toen de deuren opengedaan
waren” bedoelt „toen de deuren zich opengedaan hadden”, heeft
Pindarus het zich al te gemakkelijk gemaakt.

Melbourne K. J. MCKAY
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