
Opulentia sordida / Vrekkige rijkdom

Waar de onmogelijke vrek woonde (ergens in Italië wellicht?) bij wien onze vriend Gilbert in den kost was—wie zal 't zeggen? Maar

dat hij 't er slecht had, is zeker. Nòg zekerder, dat Gilbert een dwaas was, dat hij het er zóó lang uithield. Hoe het zij: Erasmus geeft in

deze samenspraak uiting aan zijn afkeer van schraapzucht en schrielheid op spottende wijze. De aartsgierigaard wordt belachelijk

gemaakt—maar tevens toch ook aan de menschen de matigheid aangeprezen; want al is Erasmus 't niet eens met hen, die beweren dat

men nooit te weinig kan eten, hij geeft toch wèl den raad: eet niet te veel; men kan 't over het algemeen met minder voedsel af, dan wij

doorgaans tot ons nemen.

In zoover is zijn raad zeker zeer verstandig, al is de schilderij van den vrek niet van overdrijving vrij te pleiten.

Personae: Iacobus & Gilbertus.

Ia.

Unde nobis tam exsuccus, quasi cum cicadis interea

rore sis pastus? mihi nihil aliud quam syphar hominis

esse videris.

Gi.

Apud inferos umbrae malva et porro saturantur: at

Ia.

Waar kom jij vandaan, zóó verdord en vermagerd alsof je met de

krekeltjes een tijdlang van dauw alleen geleefd hadt? Je lijkt wel een

schim van een mensch, in plaats van een mensch.

Gi.

De schimmen in de onderwereld kregen ten minste nog uien en prei te
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ego decem vixi menses, ubi ne id quidem contigit.

Ia.

Ubinam? te quaeso; num abreptus in navem

galeatam?

Gi.

Nequaquam; sed Synodii.

Ia.

In urbe tam opulenta bulimia periclitatus es?

Gi.

Maxime.

Ia.

Quid in caussa? An deerat pecunia?

Gi.

Nec pecunia nec amici.

eten; maar ik heb tien maanden op een plaats doorgebracht waar men

dat zelfs niet kreeg.

Ia.

Waar was dat? Was je naar de galeien gesleept?

Gi.

Volstrekt niet: 'k was in Synodium.

Ia.

Wat, in zoo'n rijke stad, heb je dáár zoo van den geeuwhonger geleden?

Gi.

Nou, òf ik.

Ia.

Hoe kwam dat? Had je geldgebrek?

Gi.

Noch gebrek aan geld, noch aan vrienden.



Ia.

Quid igitur erat mali?

Gi.

Mihi res erat cum hospite Antronio.

Ia.

Cum illo opulento?

Gi.

Sed sordidissimo.

Ia.

Monstri simile narras.

Gi.

Minime; sed sic fiunt divites qui e summa emergunt

inopia.

Ia.

Quid ita libuit tot menses apud talem hospitem

commorari?

Ia.

Wat was er dan aan de hand?

Gi.

Ik was in huis en in den kost bij Antronius.

Ia.

Bij dien rijkaard?

Gi.

Ja, maar hij is niet rijk alleen, maar óók brandgierig.

Ia.

Kom, daar sta ik van te kijken.

Gi.

Dat behoeft volstrekt niet. Want zoo gaat 't met menschen die van

doodarm plotseling schatrijk worden.

Ia.

Hoe had je er ook plezier in zooveel maanden achtereen bij zoo'n

gastheer verblijf te houden?



Gi.

Erat quod alligaret: et sic tunc erat animus.

Ia.

Sed dic, obsecro, quo tandem vivit ille apparatu?

Gi.

Dicam, quando quidem actorum laborum solet esse

iucunda commemoratio.

Ia.

Mihi certe futura est.

Gi.

Illud οὐρανόθεν accessit incommodi, quum illic

agerem, totos tres menses spirabat Boreas, nisi quod

illic nescio quo pacto nunquam perseverat ultra diem

octavum.

Ia.

Quomodo igitur spirabat totos tres menses?

Gi.

Er was 't een en ander wat me daar bond en bovendien ik had er nu

eenmaal lust in.

Ia.

Maar vertel me eens, hoe leeft die man dan wel?

Gi.

'k Zal het je vertellen, omdat de herinnering aan geleden leed ook zijn

aangename zijde heeft.

Ia.

Voor mij zeker in dit geval.

Gi.

Toen ik daar vertoefde kwam bij al 't andere ook nog dit ongemak, en

wel van den kant des Hemels, dat drie maanden lang een felle

noordenwind blies, terwijl die wind er anders nooit dan een dag of acht

blaast.

Ia.

En hoe dan nu drie maanden?



Gi.

Sub eum diem velut ex constituto mutabat stationem,

sed post horas octo migrabat in locum priorem.

Ia.

Ibi tenui corpusculo opus erat foco luculento.

Gi.

Satis erat ignis, si suppetisset lignorum copia. Verum

ne quid heic faceret impendii noster Antronius, ex

rusculis insularibus evellebat arborum radices ab aliis

neglectas, idque fere noctu. Ex his nondum bene

siccis struebatur ignis non absque fumo, sed sine

flamma: non qui calefaceret; sed qui praestaret, ne

vere dici posset ibi nullum esse ignem. Unicus autem

ignis durabat totum diem; adeo temperatum erat

incendium.

Ia.

Illic hibernare durum erat.

Gi.

Tegen den achtsten dag draaide de wind alsof 't afgesproken was, maar

na acht uren uit den tegenovergestelden hoek gewaaid te hebben,

keerde hij weer naar zijn vroegeren hoek terug.

Ia.

Dan had-je voor je arme lijf wel een lekker vuurtje noodig.

Gi.

De haard was groot genoeg als er maar voldoende voorraad brandhout

was geweest. Om daaraan evenwel niets uit te geven, ging onze vriend

Antronius op onder water staande plekken gronds boomwortels

uitgraven, die anderen hadden laten zitten en dat deed hij nog wel liefst

's nachts. Van die brokken nat hout stapelde hij een haardvuur op,

waaraan rook natuurlijk niet, maar vuur wèl onbrak: je kon er je niet

aan warmen, maar 't moest daartoe dienen dat men niet met grond van

waarheid kon zeggen, dat er in 't geheel geen vuur was. Een enkel vuur

van dien aard duurde dan ook den geheelen dag, zóó zuinig brandde

het.

Ia.

Dat was een harde overwintering!



Gi.

Imo multo durius aestivare.

Ia.

Qui sic?

Gi.

Quoniam ea domus tantum habebat pulicum ac

cimicum, ut nec interdiu quietum esse, nec noctu

somnum capere liceret.

Ia.

Divitias miseras.

Gi.

Praesertim in hoc pecoris genere.

Ia.

Oportet illic ignavas esse foeminas.

Gi.

Latitant, nec inter viros versantur. Ita fit ut illic et

Gi.

Neen, nog veel harder er een zomer door te brengen.

Ia.

Hoe zoo?

Gi.

Omdat in huis zóóveel vlooien en ander ongedierte waren, dat men niet

alleen overdag er niet rustig kon zitten, maar 's nachts den slaap niet

kon vatten.

Ia.

Wat een droeve rijkdom!

Gi.

Vooral bij zulk vee.

Ia.

De vrouwen moeten daar wel lui zijn.

Gi.

Men krijgt ze niet te zien. Ze verkeeren niet met de mannen. Zoo komt



foeminae nihil aliud sint quam foeminae, et viris

desint ea ministeria quae solent ab eo sexu

suppeditari.

Ia.

Sed Antronium interim non pigebat tractationis?

Gi.

Illi in huiusmodi sordibus educato praeter lucrum

nihil erat dulce. Ubivis potius habitabat quam domi;

nulla in re non negotiabatur. Scis autem eam urbem

esse prae ceteris Mercurialem. Pictor ille nobilis

deplorandum existimavit, si dies abiisset sine linea;

Antronius longe magis deplorabat, si dies

praeteriisset absque lucro. Quod si quando evenisset,

domi quaerebat Mercurium.

Ia.

Quid faciebat?

't dan ook, dat de vrouwen daar niets zijn dan louter vrouwen en dat de

mannen die diensten missen, welke gewoonlijk door de vrouwelijke

sekse worden verricht.

Ia.

Maar schaamde Antronius zich niet over zulk een behandeling?

Gi.

Hij is in zulk een armoedige omgeving opgevoed en kent geen ander

genot dan geld winnen. Nergens was hij minder te vinden dan in zijn

huis; hij schacherde in alles en nog wat. Je weet: de plaats van zijn

inwoning is vóór alles een koopstad. De beroemde Grieksche schilder

Apelles bejammerde het, wanneer hij een dag had laten voorbijgaan,

zonder dat hij een penseelstreek op het doek had gezet; Antronius

jammerde nog veel meer, wanneer er een dag voorbij gegaan was

zonder dat hij een winstje had gemaakt. En als dat eens gebeurde, dan

zocht hij thuis zijn winst te halen.

Ia.

Wat deed hij dan?



Gi.

Habebat in aedibus cisternam ex eius civitatis more;

illic hauriebat aliquot aquae situlas, et infundebat in

vasa vinaria. Heic erat certum lucrum.

Ia.

Fortasse vinum erat aequo vehementius.

Gi.

Imo plus erat quam vappa. Nunquam enim emebat

vinum nisi corruptum, quo minoris emeret. Ex eo ne

quid periret, subinde faeces annorum decem

miscebat, volvens ac revolvens omnia, quo mustum

videretur: neque enim ille passus fuisset ullam faecis

micam perire.

Ia.

At si qua fides medicis, tale vinum gignit vesicae

calculos.

Gi.

Hij had in zijn woning, naar het gebruik in die stad, een regenbak.

Daaruit putte hij eenige emmertjes water en goot die in zijn wijnvaten

leeg. Daar zat zeker winst op.

Ia.

De wijn was misschien wat al te koppig.

Gi.

't Mocht wat! 't Was niet veel meer dan verschaald bocht. Want hij

kocht altijd wijn op waaraan iets mankeerde, om dien voor een koopje

in te slaan. Opdat er niets verloren zou gaan, vermengde hij af en toe

het grondsop van tien jaren, alles goed door elkander roerend en

mengend, opdat 't wat zou lijken op jongen wijn, want hij zou 't niet

hebben kunnen dulden, dat er ook maar een vingerhoed droesem

verloren ging.

Ia.

Maar als je de doktoren mag gelooven dan krijg je van zulken wijn den

steen in de blaas.



Gi.

Non errant medici: nam in ea domo nullus erat annus

tam felix, quin unus atque alter calculo periret; nec

horrebat ille funestam domum.

Ia.

Non?

Gi.

Etiam a mortuis colligebat vectigal. Nec aspernabatur

quamvis exiguum lucellum.

Ia.

Dicis furtum.

Gi.

Lucrum vocant negotiatores.

Ia.

Quid interea bibebat Antronius?

Gi.

Daar kunnen de doktoren wel gelijk aan hebben,

want in dat huis ging er geen jaar voorbij of daar stierf iemand aan 't

graveel. Toch was Antronius niet bang voor een huis waarin de dood

zoo rondspookte.

Ia.

Niet?

Gi.

Ook de dooden moesten bij hem tol betalen en hij versmaadde zelfs

niet 't kleinste winstje.

Ia.

Wat je daar zegt is diefstal.

Gi.

Kooplui noemen 't winst.

Ia.

En wat dronk Antronius zelf?



Gi.

Idem ferme nectar.

Ia.

Non sensit malum?

Gi.

Durus erat, qui vel foenum esse posset, et talibus, ut

dixi, deliciis fuerat a teneris educatus. Hoc lucro nihil

existimabat certius.

Ia.

Quid ita?

Gi.

Si supputes uxorem, filios, filiam, generum, operas et

famulas, alebat domi fere corpora triginta tria. Iam

quo vinum erat dilutius, hoc et parcius bibebatur et

serius exhauriebatur. Heic mihi subducito, in singulos

dies addita aquae situla, quam non poenitendam

summam conficiat in annum.

Gi.

Wel, denzelfden Godendrank.

Ia.

En ondervond hij niet de kwade gevolgen?

Gi.

't Is een kerel zóó gehard dat hij wel hooi zou kunnen eten en (zooals ik

zei) hij was van jongs af aan bij zulke lekkernijen opgevoed. Geen

winst beschouwde hij als vaster dan dat profijt op den wijn.

Ia.

Hoe dat zoo?

Gi.

Wel, als je optelt: zijn vrouw, zijn zoons, zijn dochter, zijn schoonzoon,

zijn knechts en meiden: hij had drieëndertig monden den kost te geven.

Nu, hoe meer de wijn met water werd verdund, des te minder werd er

van gedronken, en des te langer duurde de voorraad. Ga maar eens na!

Als men er elken dag een emmer water bij doet, wat een niet te

versmaden sommetje bedraagt dit in een jaar!



Ia.

O sordes!

Gi.

Atqui non minus compendii redibat ex pane.

Ia.

Quo pacto?

Gi.

Emebat triticum vitiatum, quod alius noluisset emere.

Hic praesens statim lucrum, quia minoris emebat.

Ceterum vitio medicabatur arte.

Ia.

Qua tandem?

Gi.

Est argillae genus frumento non dissimile, quo

videmus et equos delectari, dum et parietes arrodunt,

et ex lacunis ea argilla turbidis bibunt libentius. Eius

Ia.

Wat een vrekkigheid!

Gi.

Maar niet minder werd er op 't brood uitgezuinigd.

Ia.

Hoe ging dat?

Gi.

Hij kocht bedorven graan dat een ander niet had willen koopen. Daar

had hij al dadelijk een winstje, omdat hij 't voor minder kocht. Maar

verder wist hij wat daaraan bedorven was te verhelpen door

kunstmiddeltjes.

Ia.

Waarmee?

Gi.

Er bestaat een soort van klei die wel wat van deeg heeft, waarvan we

zien dat de paarden wel houden, wanneer ze knabbelen aan de muren

daarmee bestreken en wanneer ze met graagte drinken uit poelen,



terrae tertiam partem admiscebat.

Ia.

Est isthuc medicari?

Gi.

Certe tritici vitium minus sentiebatur. An hoc quoque

lucrum putas aspernandum? Adde iam aliud

stratagema. Domi panem subigebat; nec id crebrius,

etiam aestate, quam bis in mense.

Ia.

Istuc est lapides apponere, non panes.

Gi.

Aut si quid lapide durius. Sed huic quoque malo erat

paratum remedium.

Ia.

Quodnam?

troebel van die klei. Onder het brood mengde hij een derde deel

kleiaarde.

Ia.

Noem je dat "gebreken verhelpen?"

Gi.

Nu, men proefde ten minste 't bedorven meel minder. Houd-je dat ook

niet voor een niet te versmaden voordeel? Voeg hierbij nog een andere

looze vondst. Hij liet 't brood bij zich thuis kneden en bakken, en niet

vaker, zelfs in den zomer, dan twee malen 's maands.

Ia.

Dat noem ik iemand steenen vóórzetten in plaats van brood.

Gi.

Als 't kàn, nog harder dan steen. Maar ook aan dat kwaad kon men

tegemoet komen.

Ia.

Op welke manier?



Gi.

Fragmenta panis immersa cyathis vino macerabant.

Ia.

Similes habebant labra lactucas. Sed ferebant talem

tractationem operae?

Gi.

Primum narrabo primatum eius familiae apparatum,

quo facilius divines, quomodo tractentur operae.

Ia.

Audire cupio.

Gi.

De ientando nulla erat illic mentio; prandium fere

differebatur in horam a meridie primam.

Ia.

Quam ob rem?

Gi.

Men doopte zijn stuk brood in den beker met wijn en liet 't zóó wat

weeken.

Ia.

Het ééne paste daar goed bij 't andere. Maar lieten de dienstboden zich

zulk een behandeling aanleunen?

Gi.

Eerst zal ik je eens vertellen hoe 't met eten bij de hoofden van 't gezin

zelf toeging, en daaruit kun-je dan zelf afleiden hoe het dienstpersoneel

werd behandeld.

Ia.

'k Ben benieuwd dat te hooren.

Gi.

Van ontbijten was geen sprake: het eerste maal werd meestal

verschoven tot één uur na den middag.

Ia.

Waarom dat?



Gi.

Exspectabatur Antronius paterfamilias. Coenabatur

interdum ad horam decimam.

Ia.

At tu solebas esse inediae impatientior.

Gi.

Eoque subinde clamabam ad Antronii generum

Orthrogonum, (agebamus enim in eodem conclavi:)

Heus Orthrogone, non coenatur hodie apud Synodos?

Commode respondit, brevi adfuturum Antronium.

Quum nihil viderem apparari, et latraret stomachus,

Heus, inquam, Orthrogone, erit hodie pereundum

fame? Excusabat horam aut aliud simile. Quum non

ferrem stomachi latratum, rursus interpellabam

occupatum: Quid futurum est? inquam: eritne

moriendum fame? Ubi iam Orthrogonus

consumpsisset omnem tergiversationem, abiit ad

famulos, iussitque adornari mensam. Tandem quum

nec rediret Antronius, nec quidquam appararetur,

Orthrogonus victus conviciis meis descendebat ad

Gi.

Men moest op den heer des huizes Antronius wachten. 't Souper vond

soms pas om tien uur 's avonds plaats.

Ia.

En dat voor jou, die gewoonlijk nooit zooveel van lang vasten hieldt!

Gi.

Ja, daarom riep ik dan ook dikwijls tot Antronius' schoonzoon

Orthrogonus, (we deelden samen één kamer): "Zeg eens, Orthrogonus,

wordt er van avond hier in de stad niet gesoupeerd?" Dan antwoordde

hij net van pas: "dat Antronius zeker dadelijk wel thuis zou komen." En

wanneer ik dan nog geen aanstalten zag maken en mijn maag van den

honger rammelde, dan zei ik: "Zeg eens Orthrogonus, moeten we

vandaag van den honger omkomen?" Dan had hij een uitvlucht dat 't

nog zoo laat niet was of iets dergelijks. En wanneer ik 't niet langer kon

uithouden, dan klampte ik hem nòg eens aan onder zijn werk en zei:

"Hoe staat 't er nu mee, moeten we nu werkelijk den hongerdood

sterven?" Dan ging Orthrogonus, wanneer hij geen kans meer zag op

uitstel, naar de bedienden en liet de tafel dekken. En wanneer Antronius

dan maar steeds niet thuis kwam en er óók niet werd opgediend, dan

liet Orthrogonus zich eindelijk door mijn aan- en opmerkingen



uxorem et socrum ac liberos, clamitans ut appararent

coenam.

Ia.

Nunc saltem exspecto coenam.

Gi.

Ne propera. Prodibat tandem famulus claudus, ei

praefectus negotio, non admodum dissimilis Vulcano;

insternit mensam linteo. Ea prima coenae spes.

Tandem post longam vociferationem afferuntur

phialae vitreae, cum aqua sane limpida.

Ia.

Altera coenae spes.

Gi.

Ne propera, inquam. Rursum post atroces clamores

bewegen om naar beneden te gaan naar zijn vrouw en zijn

schoonmoeder en zijn kinderen en riep dat ze toch maar moesten

opdoen.

Ia.

Nu zul je dan toch eindelijk aan tafel gaan.

Gi.

Haast je maar niet! Een manke knecht komt voor den dag, die met de

taak van 't tafeldienen belast is (hij had wel iets van Vulcanus met zijn

kreupelen voet) en hij spreidt een servet over de tafel uit. Dat is ten

minste 't eerste teeken dat hoop geeft op een maal. Na lang geroep en

geschreeuw worden er karaffen gebracht met werkelijk goed helder

water.1

Ia.

Alweer een sprankje hoop op een souper!

Gi.

Haast je maar niet, zei ik straks. Wéér, na veel drukte komt men met

1 Bij Singels worden de laatste twee zinnen toegeschreven aan respectievelijk Jacob en Gilbert.



adfertur phiala illius nectaris faeculenti plena.

Ia.

O factum bene!

Gi.

Sed sine pane. Nihil adhuc periculi; nemo famelicus

bibit lubens tale vinum. Clamatum est iterum usque

ad ravim. Tum demum apponitur panis ille, quem vix

ursus dentibus frangeret.

Ia.

Certe iam vitae consultum est.

Gi.

Sub multam noctem tandem venit Antronius; hoc fere

prooemio inauspicatissimo, ut diceret, sibi dolere

stomachum.

Ia.

Quid heic mali auspicii?

een flesch aandragen van dat meergenoemde dikke drab.

Ia.

Heerlijk!

Gi.

Maar — 't brood is er nog niet. Gevaar is er dus niet dat iemand te veel

zal drinken; want niemand zal met een hongerige maag zóó'n wijntje

aandurven. Dan gaan ze weer aan 't schreeuwen, zoodat ze er heesch

van worden. Eindelijk wordt 't brood op tafel gezet, zóó hard dat een

beer 't nauwelijks met zijn tanden zou kunnen vermorselen.

Ia.

Nu is er ten minste gezorgd dat je niet van den honger omkomt.

Gi.

Heel laat in den avond komt eindelijk Antronius thuis, met 't zeggen (en

dat is een onheilspellend voorteeken!) dat hij erge maagpijn heeft.

Ia.

Waarom is dat een slecht voorteeken?



Gi.

Quia tunc nihil erat quod ederetur; quid enim

exspectes, hospite male affecto?

Ia.

Dolebat re vera?

Gi.

Adeo, ut solus devoraturus fuerit tres capos, si quis

dedisset gratis.

Ia.

Exspecto convivium.

Gi.

Primum ipsi apponebatur patina cum farina fabacea;

quod obsonii genus illic vulgo venditur tenuibus.

Aiebat se hoc uti remedio adversus omne morbi

genus.

Ia.

Quot eratis convivae?

Gi.

Omdat er dan niets te eten valt: wat toch kun-je verwachten, wanneer

de huisheer niet wel is?

Ia.

En had hij dan werkelijk maagpijn?

Gi.

Zóó erg, dat hij alleen wel drie kapoenen zou hebben verslonden, als

iemand ze hem voor niets had gegeven.

Ia.

Vertel me nu eens hoe 't met het maal ging.

Gi.

Allereerst werd aan den huisheer een schotel met boonenmeel

voorgezet: dat is een kost die in gindsche stad gewoonlijk aan 't lage

volkje wordt verkocht. Hij beweerde dat hij ze gebruikte als een

middeltje tegen allerlei kwalen.

Ia.

Met je hoevelen zat-je aan tafel?



Gi.

Interdum octo aut novem; inter quos erat Verpius ille

doctus, quem arbitror tibi non ignotum, et filius

familias natu maior.

Ia.

Quid illis apponebatur?

Gi.

An non satis est frugi hominibus quod Melchisedec

obtulit Abrahae quinque regum victori?

Ia.

Nihil igitur obsonii?

Gi.

Erat nonnihil.

Ia.

Quodnam?

Gi.

Soms acht of negen; o.a. ook de bekende geleerde Verpius dien je wel

kent en dan de oudste zoon des huizes.

Ia.

Wat kregen die te eten?

Gi.

Hoe? Hebben dan matige menschen niet genoeg aan hetgeen

Melchisedek aan Abraham voorzette toen deze vijf koningen verslagen

had.

Ia.

Dus: brood alleen? Kwam er dan geen toespijs?

Gi.

Ja wel iets.

Ia.

Wat?



Gi.

Memini nos fuisse in mensa convivas numero

novem; quum in patina non numerarem nisi septem

foliola lactucae aceto innatantia, sed absque oleo.

Ia.

Solus igitur ille devorabat suas fabas?

Gi.

Vix semiobolo emerat: nec tamen vetabat, si quis

proxime assidens vellet gustare; sed incivile

videbatur, languido suum eripere cibum.

Ia.

Secabantur igitur folia, quemadmodum de cumino

meminit proverbium?

Gi.

Non; sed lactucis a primoribus absumptis, reliqui

panem immergebant aceto.

Gi.

Ik meen, als ik me goed herinner, dat wij negen monden aan tafel waren

en voor die negen monden telde ik zeven blaadjes sla die in een schotel

met azijn dreven, zonder olie wel te verstaan.

Ia.

En verorberde Antronius alleen zijn boonenpap?

Gi.

Ja. Want hij had die voor een kleinigheidje gekocht. Hij verbood echter

niet dat iemand die in zijn buurt zat eens met hem mee proefde. Maar 't

scheen wel wat onbeleefd den armen uitgehongerden man van de voor

hem bestemde spijs te berooven.

Ia.

En werden die zeven slablaadjes nog gesneden, zooals in 't verhaaltje

van dien vrek die de komijnkorreltjes in stukken sneed?

Gi.

Neen: maar toen zij die 't eerst aan de beurt waren om zich te bedienen

de slablaadjes hadden opgemaakt, doopten de anderen hun brood in den

azijn.



Ia.

Quid autem post septem folia?

Gi.

Quid, nisi caseus, conviviorum clausula?

Ia.

Hiccine erat apparatus perpetuus?

Gi.

Propemodum; nisi quod interdum, si eo die

Mercurium fuisset expertus propitium, erat paulo

profusior.

Ia.

Quid tum?

Gi.

Iubebat emi tres uvas recentes uno aereo nummulo.

Ea res exhilarabat totam familiam.

Ia.

Wat kwam er nog na de zeven blaadjes?

Gi.

Wat zou er nog anders komen dan kaas, het besluit van elken maaltijd?

Ia.

En was dat nu zoo dagelijks het diner?

Gi.

Dat scheelt niet veel, behalve dat 't maal wel eens iets royaler was,

wanneer Mercurius hem op een dag eens wat gunstig gezind was

geweest.

Ia.

Wat kwam er dan?

Gi.

Dan liet hij wel eens voor eenige centen een paar trossen versche

druiven koopen. Daarmee maakte hij dan 't geheele gezin blij.



Ia.

Quidni?

Gi.

Id eo duntaxat tempore, quo summa est uvarum ibi

vilitas.

Ia.

Proin extra autumnum nihil profundebat?

Gi.

Profundebat. Sunt illic naviculatores, qui concharum

minutum genus hauriunt, potissimum e latrinis: hi

clamore certo significant quid habeant venale; ab his

interdum iubebat emi dimidio nummuli, quem illi

bagathinum appellant. Tum vero dixisses, in ea

familia esse nuptias; nam igni erat opus, licet

celerrime percoquantur. Atque haec quidem post

caseum, loco bellariorum.

Ia.

Bella mehercle bellaria! Sed nihil unquam

Ia.

Dat kan haast wel niet anders.

Gi.

Ja, maar wel te verstaan alleen in den tijd dat de druiven 't goedkoopst

zijn.

Ia.

Dus buiten den herfsttijd was hij zoo verkwistend niet?

Gi.

Ja zeker wel. Er zijn daar in die stad varenslui die een soort van kleine

mosselen opvisschen, voornamelijk bij de riolen. Onder een

eigenaardig geroep venten ze hun waar rond. Soms liet hij van deze

kooplui wel eens voor een dubbeltje mosselen koopen. Dan zou je

gezegd hebben dat er in dat huis een bruiloftsfeest gevierd werd; want

er moest vuur aangemaakt worden om de mosselen te koken, —al

moest 't dan ook heel snel in zijn werk gaan. En die schotel diende dan

na de kaas als dessert.

Ia.

Een vreemd soort van nagerecht! Maar kwam er nooit vleesch of visch



apponebatur carnium aut piscium?

Gi.

Tandem victus meis clamoribus coepit esse

splendidior. Quoties autem videri volebat Lucullus, hi

ferme erant missus.

Ia.

Isthuc vero lubens audiero.

Gi.

Primo loco dabatur iusculum, quod illi, nescio quam

ob caussam, appellant ministram.

Ia.

Lautum opinor.

Gi.

His conditum aromatibus: Admovetur igni cacabus

aqua plenus; in eam coniiciuntur aliquot fragmenta

casei bubalini, qui iam olim in saxum induruit; nam

ad defringendum aliquid bona securi opus est. Quum

op tafel?

Gi.

Ten gevolge van mijn klachten en aanmerkingen werd 't een beetje

royaler. Maar als hij eens echt den smuller wilde uithangen, dan was de

volgorde der gerechten ongeveer deze.

Ia.

Daar ben ik benieuwd naar.

Gi.

In de eerste plaats werd er dan een soepje gegeven dat ze dáár, 'k weet

niet waarom, een "meidensoepje" noemen.

Ia.

't Zal zeker een heel krachtige soep wezen.

Gi.

Met de volgende ingrediënten toebereid: een pot vol water wordt op 't

vuur gezet; daarin worden eenige brokken koeienkaas gegooid, zoo

hard als steen, want je hebt een bijl noodig om ze klein te krijgen.

Wanneer die stukken door de warmte van het water langzamerhand



ea fragmenta tepore aquae solvi coeperint, inficiunt

eam ne possit mera dici aqua; hoc iusculo praeparant

stomachum.

Ia.

Suibus dignum.

Gi.

Dein apponitur paululum carnium de ventre veteris

vaccae, sed elixum ante dies quindecim.

Ia.

Foetet igitur.

Gi.

Maxime, sed adhibetur remedium.

Ia.

Quodnam?

Gi.

Dicam, sed vereor ne imitaturo.

oplossen, geven ze aan het water een kleurtje, zoodat 't niet meer zuiver

water kan heeten: dat soepje dient om de maag te praepareeren.

Ia.

't Lijkt wel varkenskost.

Gi.

In de tweede plaats komt op tafel een stukje vleesch van den buik van

een oude koe, al een veertien dagen geleden gebraden.

Ia.

Erg frisch ruikt dat zeker niet meer.

Gi.

Dat kun-je denken. Maar daar is wel een middeltje tegen.

Ia.

Welk?

Gi.

Ik wil 't je wel zeggen, maar ik ben bang dat je 't zult gaan navolgen.



Ia.

Scilicet.

Gi.

Miscent ovum aquae calefactae; eo iure perfundunt

carnem; ita magis falluntur oculi quam nares; nam

foetor erumpit per omnia. Si dies requirit esum

piscium, interdum apponuntur auratae tres, nec hae

magnae, quum convivae sint septem aut octo.

Ia.

Praeterea nihil?

Gi.

Nihil nisi caseus ille saxeus.

Ia.

Novum mihi narras Lucullum. Sed qui potuit tam

exilis apparatus tot sufficere convivis, praesertim

nullo refectis ientaculo?

Ia.

Natuurlijk.

Gi.

Ze klutsen een ei in warm water. Met dat sopje begieten zij het vleesch.

En zóó foppen ze ten minste de oogen, al kan men de reukorganen niet

misleiden, want de onfrissche lucht dringt door alles heen. Wanneer 't

een vastendag is, die visch in plaats van vleesch vereischt, dan worden

soms een stuk of drie goudkarpertjes, niet eens zoo heel groot, op tafel

gezet, ofschoon er zeven of acht eters zijn.

Ia.

En verder niets?

Gi.

Niets dan die steenharde kaas.

Ia.

Een vreemd soort van Lucullus, van wien je me daar vertelt. Maar hoe

is 't mogelijk dat zoo'n schraal maal voor zóó veel gasten voldoende

kon wezen, vooral wanneer ze niet ontbeten hadden?



Gi.

Imo ne sis insciens, ex eius convivii reliquiis

alebantur socrus, nurus, filius natu minor, famula, et

aliquot parvuli.

Ia.

Tu quidem admirationem meam auxisti, non

ademisti.

Gi.

Istuc tibi vix possum describere, nisi prius ordinem

convivii depinxero.

Ia.

Pinge igitur.

Gi.

Antronius obtinebat primum locum, nisi quod ego illi

sedebam dexter, velut extraordinarius: e regione

Antronii Orthrogonus: Orthrogono assidebat Verpius,

Verpio Strategus natione Graecus: Antronio sinister

assidebat filius natu maior. Si quis accessisset

Gi.

Neen, erger nog! je weet niet dat met de kliekjes van dat maal ook nog

schoonmoeder, schoondochter, de jongste zoon, een dienstmeisje en

eenige kleine kinderen moesten gespijzigd worden.

Ia.

Je vergroot mijn verwondering in plaats van ze weg te nemen.

Gi.

Ik kan 't je ook moeilijk uitleggen, als ik niet eerst beschrijf hoe we aan

tafel zaten.

Ia.

Nu, doe dat dan.

Gi.

Antronius had de hoofdplaats, terwijl ik als buitengewoon gast aan zijn

rechterhand zat. Recht tegenover Antronius zat Orthrogonus, naast

dezen Verpius, en nevens Verpius een zekere Strategos, een Griek van

geboorte. Links van Antronius zat zijn oudste zoon. Kwam er soms nog

een andere gast bij, dan kreeg die een plaats naar zijn rang en



conviva, ei locus dabatur pro dignitate. Primum de

iure minimum erat vel periculi vel discriminis, nisi

quod in procerum discis natabant fragmenta bubalini

casei. Ceterum ex phialis vini aquaeque ferme

quatuor vallum quoddam fiebat, ut nemo posset

attingere quod erat appositum, praeter tres, ante quos

stabat patina, nisi quis sustinuisset esse

impudentissimus, et transilire septa. Nec tamen ea

patina diu manebat, sed mox tollebatur, ut aliquid

superesset familiae.

Ia.

Quid igitur edebant reliqui?

Gi.

Suo more deliciabantur.

Ia.

Qui?

Gi.

Panem illum argillaceum macerabant vino faecis

waardigheid. Aanvankelijk was er niet 't minste gevaar of onderscheid

in 't recht van zich te bedienen, behalve dat er in de soepborden van de

voornamere gasten brokken van die koeiekaas dreven. Maar met vier

wijnflesschen en waterkaraffen werd er doorgaans een soort van

omheining gevormd, zoodat niemand 't geen op tafel stond kon

aanraken (behalve misschien de drie personen voor wie de schotel juist

geplaatst was) of hij had zoo onbeschaamd moeten wezen om over die

omheining heen te wippen. Maar die soepterrine bleef ook niet eens

lang op tafel staan; spoedig werd die weggehaald, want er moest wat

overblijven voor de andere leden van het gezin.

Ia.

Wat at de rest van het gezelschap dan?

Gi.

Die? ze smulden op hun manier.

Ia.

Hoe dan?

Gi.

Ze weekten hun klei-brood in dien wijn van ouden droesem.



vetustissimae.

Ia.

Tale convivium oportuit esse perbreve.

Gi.

Frequenter hora prolixius.

Ia.

Qui potuit?

Gi.

Sublatis, ut dixi mox, quae non carebant periculo,

ponebatur caseus, unde nullum erat periculum, ne

quisquam ullo cultello escario quidquam abraderet.

Manebat illa praeclara faex, et suus cuiusque panis.

Atque inter haec bellaria tuto miscebantur fabulae.

Interim prandebat foeminarum senatus.

Ia.

Quid interim operae?

Ia.

Zoo'n maaltijd kan niet heel lang duren.

Gi.

O, dikwijls meer dan een uur.

Ia.

Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?

Gi.

Wanneer, zooals ik je daareven vertelde, alles was weggenomen wat

gevaar liep opgegeten te worden, dan werd de kaas gebracht, waarvan

men niet bang behoefde te wezen dat iemand met een gewoon tafelmes

er iets zou kunnen afschrappen. Verder bleef die heerlijke wijnmoer

staan en ieder hield zijn brood. En aan dat dessert werden dan allerlei

vertelseltjes opgedischt. In dien tusschentijd zat de vrouwenvergadering

te eten.

Ia.

En het dienstpersoneel?



Gi.

Nihil habebant nobiscum commune; suis horis sibi

prandebant ac coenabant. Sed hi cibo capiendo vix

semihoram impendebant toto die.

Ia.

Verum apparatus cuiusmodi?

Gi.

Isthuc tuum est divinare.

Ia.

At Germanis vix sufficit hora in ientaculum,

tantundem in merendam, sesquihora in prandium,

duae horae in coenam: ac nisi affatim expleantur

eleganti vino, bonis carnibus ac piscibus, deserunt

patronum, et fugiunt in bellum.

Gi.

Suus cuique genti mos est. Itali minimum impendunt

gulae; pecuniam malunt quam voluptatem; et sobrii

Gi.

Dat had niets met ons te maken. Die gebruikten hun middagmaal en

hun avondeten op de voor hen bestemde uren. Maar op een geheelen

dag brachten zij daarmee nauwelijks een half uur zoek.

Ia.

Maar hoe was hùn eten?

Gi.

Nou, dat kun-je zelf wel raden.

Ia.

Wat gaat dat bij de Duitschers toch anders! Die hebben nauwelijks

genoeg aan een uur voor hun ontbijt; net zoo veel voor hun

twaalf-uurtje; anderhalf uur voor hun middagmaal; twee uren voor hun

hoofdmaal 's avonds. En wanneer ze zich niet goed kunnen volladen

met lekkeren wijn, met voedzaam vleesch en smakelijke visch, dan

loopen ze weg bij hun meester en worden soldaat.

Gi.

's Lands wijs, 's lands eer! De Italianen hebben weinig zorg voor hun

keelgat. Ze hebben liever geld dan lekker eten, en ze zijn sober van



sunt natura quoque, non solum instituto.

Ia.

Nunc profecto non miror te nobis redisse tam exilem;

sed omnino vivum redisse demiror, praesertim quum

antea capis, perdicibus, turturibus et phasianis

assuevisses.

Gi.

Plane perieram, nisi repertum fuisset remedium.

Ia.

Male res agitur, ubi tot remediis est opus.

Gi.

Effeceram ut mihi iam languescenti in singula

convivia daretur quarta pars pulli elixi.

natuur ook, niet alleen uit gewoonte.2

Ia.

Nu verwondert 't mij niets meer dat je zoo mager en schraal hierheen

teruggekeerd bent. Eer moet ik me verwonderen, dat wij je nog levend

terug zien, vooral omdat je vroeger zoo gewend waart aan kapoenen,

patrijzen, duifjes en fazanten.

Gi.

Nu, ik geloof werkelijk dat ik er 't leven bij ingeschoten zou hebben,

wanneer ik niet een middeltje had bedacht.

Ia.

't Ziet er slecht uit wanneer men tot zulke middeltjes zijn toevlucht

moet nemen.

Gi.

Ik wist gedaan te krijgen dat mij, toen ik er slecht begon uit te zien, bij

elk maal een vierde part van een gebraden kip werd voorgezet.

2 Bij Singels worden de laatste twee zinnen toegeschreven aan Jacob.



Ia.

Nunc incipies vivere.

Gi.

Non admodum. Emebatur pullus exiguus, ne multum

impenderetur, cuiusmodi sex non sufficerent uni boni

stomachi Polono in ientaculum. Nec empto dabant

cibum, ne quid esset impendii: itaque macie enecti ac

semivivi coquebatur ala aut poples; iecur dabatur

Orthrogoni filio infanti. Ius autem semel atque iterum

ebibebant mulieres, subinde nova infusa aqua. Itaque

poples ad me veniebat pumice siccior, et quovis putri

ligno insipidior. Ius nihil erat nisi mera aqua.

Ia.

Et tamen audio illic avium genus et copiosissimum

esse et elegans et vile.

Gi.

Est prorsus; sed illis carior est pecunia.

Ia.

Nu zul je weer gaan opleven.

Gi.

Niet zoo heel erg. Daar werd een heel klein kippetje gekocht om vooral

niet te veel uit te geven, een kippetje waarvan er zes niet genoeg

zouden zijn, om een Pool met een goede maag voor zijn ontbijt te

dienen. En als ze dat diertje gekocht hadden, gaven ze 't ook niet eens

te eten om geen kosten te maken en zoo werd er van dat magere en

schrale beestje een vleugel of een boutje gekookt, terwijl 't

kippenlevertje aan 't jongste zoontje van Orthrogonus werd gegeven.

Den bouillon dronken de vrouwen er een paar malen van af, nadat er

telkens weer opnieuw water op gegoten werd. En zoo kwam dan 't

boutje drooger dan puimsteen vóór mij te staan en smakeloozer dan een

vermolmd stuk hout. De bouillon was niet meer dan louter water.

Ia.

En toch heb ik wel gehoord dat 't gevogelte in die streek heel

overvloedig is en lekker en goedkoop ook.

Gi.

Dat is zoo; maar 't geld is zoo'n man als Antronius nog liever.



Ia.

Satis dedisti poenarum, etiamsi Romanum Pontificem

occidisses, aut si minxisses ad sepulchrum divi Petri.

Gi.

Sed audi reliquum fabulae. Scis esse in quaque

hebdomade quinque dies, quibus vescimur carnibus.

Ia.

Nimium.

Gi.

Duos itaque pullos dumtaxat emebant. Die Iovis se

fingebant oblitas emere, ne vel totum pullum eo die

apponerent, vel aliquid superesset.

Ia.

Nae iste Antronius superat etiam Euclionem

Plautinum. Sed piscariis diebus quo remedio

consulebas vitae?

Ia.

Door zoo'n leventje zou je genoeg gestraft zijn als je de ergste zonde

hadt bedreven: bijv. den Paus hadt gedood of 't graf van St. Pieter hadt

ontwijd.

Gi.

Maar luister nu naar de rest van mijn verhaal. Je weet er zijn in elke

week vijf dagen waarop vleesch mag gegeten worden.

Ia.

'k Weet 't maar al te goed.

Gi.

Nu, dan kochten ze in de week twee kuikens. Donderdags gaven ze

vóór, dat ze vergeten hadden ze te koopen, om niet op dien dag een

geheele kip op tafel te moeten zetten of om iets te moeten overlaten.

Ia.

Die Antronius heeft veel van den vrek Harpargo uit 't blijspel van

Plautus! Maar op vastendagen, wat voor een middeltje had je dan om in

't leven te blijven?



Gi.

Amico cuidam dederam negotium, ut mihi meo aere

in singulos dies emeret ova tria, duo in prandium,

unum in coenam. Sed hic quoque foeminae pro

recentibus care emptis supponebant semiputria; ut

mecum praeclare crederem actum, si ex tribus unum

esset quod edi posset. Tandem et utrem vini purioris

mea pecunia emeram: ceterum mulieres effracta sera

intra paucos dies exsorbuerunt, non admodum irato

Antronio.

Ia.

Itane nullus erat illic, quem tui miseresceret?

Gi.

Miseresceret? imo videbar illis gluto quispiam et

helluo, qui tantum ciborum unus devorarem. Itaque

subinde me admonebat Orthrogonus, haberem eius

regionis rationem, meaeque consulerem incolumitati:

et aliquot nostrates commemorabat, quibus illic

edacitas conciliasset aut mortem aut morbum

gravissimum. Quum is me videret deliciis

Gi.

Dan had ik aan één mijner vrienden opgedragen om voor mijn geld op

elk dier dagen drie eieren te koopen, twee voor den maaltijd midden op

den dag, één voor 't avondeten. Maar nu gaven mij de vrouwen in plaats

van de duur gekochte versche eieren onfrissche eieren in ruil, zoodat ik

nog dankbaar mocht wezen wanneer één van de drie eieren eetbaar

was. Eindelijk had ik mij voor mijn eigen geld ook een vaatje wijn van

wat betere qualiteit aangeschaft: maar de vrouwen braken 't vaatje open

en zogen er binnen enkele dagen een deel van leeg, waarover Antronius

erg boos was.

Ia.

Zoo was er toch iemand die medelijden met je had.

Gi.

Medelijden? Neen waarachtig niet! Ze hielden mij voor een veelvraat

en vreetzak, omdat ik in mijn ééntje zóóveel spijs kon verslinden.

Daarom waarschuwde Orthrogonus mij ook zoo nu en dan, dat ik

rekening moest houden met 't klimaat en voor mijn gezondheid moest

zorgen en vertelde mij van eenigen onzer landslieden, aan wie een al te

groote eetlust òf den dood, òf een zware ziekte had bezorgd. Toen hij

zag dat ik mijn lichaam dat èn door hard werken èn door gebrek aan



quibusdam, quas illic ex nucleis pineis aut peponum

melonumque venditant pharmacopolae, fulcire

corpusculum et assiduis laboribus et inedia et iam

etiam morbo fractum, subornat medicum mihi

amicum et familiarem, ut persuadeat victus

moderationem. Egit hoc mecum diligenter. Moxque

sensi subornatum, nec respondi tamen. Quum idem

accuratius mecum ageret, nec admonendi faceret

finem; Dic, inquam, mihi, vir egregie, serio isthaec

loqueris, an ioco? Serio, inquit. Quid igitur suades ut

faciam? A coenis in totum abstine; et vino adde ut

minimum, aquae dimidium. Risi praeclarum

consilium. Si me cupis extinctum, huic corpusculo et

raro et exili et spiritibus subtilissimis, vel semel a

coena abstinere mors esset: id toties ipsa re

compertum habeo, ut non libeat iterum experiri. Quid

autem futurum censes, si sic pransus a coena

temperem? Et tali vino iubes addi aquam? quasi non

praestaret puram aquam bibere, quam faeculentam.

Nec dubito, quin haec te loqui iusserit Orthrogonus.

Subrisit medicus, ac mitigavit consilium. Non haec

loquor, inquit, Gilberte doctissime, quod in totum

eten en óók door ziekelijkheid verzwakt was, door eenige

versnaperingen die de apothekers daar vervaardigen uit pitten van

pijnappels of van pompoenen en meloenen, trachtte aan te sterken,

stookte hij een geneesheer die onder zijn kennissen behoorde op, om

mij een matigen levensregel voor te schrijven. Deze deed 't met groote

nauwgezetheid. Maar ik merkte spoedig dat hij opgestookt was. Ik liet 't

hem evenwel aanvankelijk niet bemerken. Toen hij al meer en meer bij

mij aandrong en er geen einde kwam aan zijn opmerkingen, zei ik

eindelijk: "Hoor eens, mijn waarde, wat je daar zegt, is dat ernst of

gekheid?" "Ernst," zei hij. "Wat raad je mij dus te doen?" "Eet 's avonds

in 't geheel niet en doe ten minste de helft water bij je wijn." Ik lachte

over dien prachtigen raad. "Als je mij dood wilt hebben, dan zou het

voor mijn zwak, mager en uitgeput lichaam reeds de dood zijn als ik

éénmaal 't avondeten oversloeg. Ik heb dat al zóó dikwijls

proefondervindelijk gezien, dat ik 't niet nog eens begeer te probeeren.

Wat moet er volgens uw idee wel gebeuren, wanneer ik mij van

avondeten onthoud na een zóó schraal middagmaal genoten te hebben?

En wou je dat ik zóó'n schraal wijntje nog met water ging aanlengen?

Alsof 't niet veel beter ware zuiver water te drinken dan water met

wijndroesem. Ik ben er zeker van dat Orthrogonus je heeft opgestookt

mij dit te gaan zeggen." Hij lachte zoo'n beetje en bond zich wat in. "Ik

bedoel nu juist niet, zeer geleerde Gilbert, dat ge u 's avonds geheel en



arceam te a coenis; licebit gustare ovum, et semel

bibere: sic enim ipse vivo. In coenam coquitur ovum:

inde capio vitelli dimidium, reliquum do filio; mox

hausto semicyatho vini, studeo in multam noctem.

Ia.

Num isthaec vera praedicabat medicus?

Gi.

Verissima. Nam ipse forte per viam ambulans

redibam a sacro, et comes admonuerat illic habitare

medicum; libuit videre regnum illius. Erat autem dies

dominicus. Pulsavi fores: apertae sunt; ascendi;

offendo medicum cum filio et eodem famulo

prandentem. Apparatus erat duo ova, praeterea nihil.

Ia.

Oportuit esse exangues homines.

al van eten moet onthouden. Je mag wel een eitje proeven en een

glaasje wijn drinken. Zoo leef ik ook. Men kookt voor mij een ei bij 't

avondmaal. Daarvan neem ik de helft van 't dooier voor mij zelf, de

andere helft geef ik aan mijn zoontje; daarna drink ik een halven

roemer wijn en studeer ik tot diep in den nacht."

Ia.

En was 't waar wat die medicus vertelde?

Gi.

Zonder eenige bedenking nam ik 't aan. Eens kwam ik bij toeval, van de

mis komende, door de straat waar, zooals een mij vergezellende kennis

zeide, die dokter woonde. Ik wilde zijn interieur eens zien. Het was

juist een Zondag. Ik klopte aan: de deur ging open: ik klim de trap op

en vind den dokter met zijn zoon die tevens voor knecht speelde, aan

zijn maal. Al wat er op tafel was opgediend, waren een paar eieren,

niets anders.

Ia.

Bleeke menschen zeker?



Gi.

Imo ambo erant pulchre habito corpore, colore vivido

ac rubido, oculis laetis.

Ia.

Vix credibile est.

Gi.

At ego compertissima narro. Nec ille solus ad istum

vivit modum, sed complures alii et imaginibus clari

et re lauta. Polyphagia et polyposia, crede mihi,

consuetudinis res est, non naturae. Si quis paulatim

assuescat, tandem eo proficiet, ut idem faciat quod

Milo, qui bovem eodem die totum absumpsit.

Ia.

Deum immortalem, si tam parvo victu licet tueri

valetudinem, quantum impendiorum perit Germanis,

Anglis, Danis et Polonis?

Gi.

Volstrekt niet. Ze zagen er allebei welgedaan uit, ze hadden een

frissche, gezonde kleur, levendige oogen.

Ia.

Haast ongeloofelijk.

Gi.

'k Vertel je wat ik met eigen oogen gezien heb. En niet alleen leeft hij

op die manier, maar verscheidene anderen, van voorname familie en in

goeden doen. Geloof me: veel eten en drinken is een kwestie van

gewoonte, niet van natuur. Omgekeerd, als iemand er zich

langzamerhand aan gewent, zal hij 't zóó ver brengen om 't zelfde te

doen wat de Grieksche worstelaar Milo deed, die op één dag een heel

rund verzwolg.

Ia.

Goede God, als men met zóó weinig zijn gezondheid kan bewaren, wat

maken dan de Duitschers, de Engelschen, de Denen en de Polen een

nuttelooze onkosten!



Gi.

Plurimum haud dubie, et quidem non sine gravi tum

valetudinis, tum ingenii detrimento.

Ia.

Sed quid obstabat, quo minus tibi sufficeret ille

victus?

Gi.

Quia diversis assueveram; et serum iam erat mutare

consuetudinem: quanquam me non tam offendebat

ciborum exiguitas, quam corruptio. Duo ova poterant

sufficere, si fuissent recens nata: vini cyathus erat

satis, nisi pro vino daretur faex vapida: dimidium

panis aluisset, nisi pro vino daretur argilla.

Ia.

Adeone sordidum esse Antronium in tantis opibus?

Gi.

Heel wat, en dat nog wel met groote schade aan hun gezondheid en aan

hun geest.

Ia.

Maar wat was dan toch de reden dat jij niet genoeg hadt aan dat beetje

eten?

Gi.

Omdat ik me aan een heel anderen levensregel had gewend en 't voor

mij te laat was om mijn levensregel te veranderen. Maar overigens

hinderde mij minder 't te-weinig der spijzen, dan wel dat ze bedorven

waren. Twee eieren zouden voldoende wezen, als 't maar versch

gelegde waren: één roemer wijn zou genoeg zijn, als er in plaats van

wijn maar geen verschaald bocht geschonken werd. De helft van 't

brood zou kunnen volstaan, als er in plaats van brood maar geen

gebakken klei werd voorgezet.

Ia.

En dat die Antronius zóó gierig was, terwijl hij er zoo warmpjes in zat!



Gi.

Arbitror censum illius non fuisse infra octoginta

ducatorum millia. Nec ullus erat annus, quo non

accederet lucrum mille ducatorum, ut dicam

parcissime.

Ia.

Sed iuvenes illi quibus haec parabantur, num eadem

utebantur parsimonia?

Gi.

Utebantur, sed domi duntaxat; foris liguriebant,

scortabantur, ludebant aleam: quumque pater in

gratiam honestissimorum convivarum graveretur

teruncium impendere, iuvenes interdum una nocte

sexaginta ducatos perdebant alea.

Ia.

Sic perire solent quae sordibus corraduntur. Verum e

tantis periculis incolumis, quo nunc te confers?

Gi.

Ik denk dat hij wel een kapitaal van tachtigduizend dukaten zal hebben

bezeten. En er ging geen jaar voorbij waarin er niet een overwinst van

wel duizend dukaten bij kwam, om 't minste maar te noemen.

Ia.

En zijn zoons, voor wie dat geld werd opgepot, waren die óók zoo

zuinig?

Gi.

Ja, thuis ten minste. Maar buitenshuis werd 't geld er doorgebracht met

Wijntje en Trijntje en dobbelspel. En terwijl hun vader er bezwaar

tegen maakte van zelfs voor de deftigste gasten een kleinigheid uit te

geven, verloren de jongelui soms in één nacht zestig dukaten met

spelen.

Ia.

Zoo wordt vaak zoek gebracht, wat met schrapen is bijeen geraapt.

Maar zeg me, waar ga je thans heen, nu je uit zulke gevaren ongedeerd

bent gered?



Gi.

Ad venustissimum Gallorum contubernium, sarturus

quod illic dispendii factum est.

Gi.

Naar de gezellige eettafel van die Fransche heeren, om daar de schade

die ik ginds geleden heb, wat in te halen.


