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Willem VroesenhuisSpartam  na&  het opschr@  dat te vinden is boven het poortje uit 1614 van het
in de Spieringstraat, blijft  de gemoederen bezighouden. Nadat mevrouw M.  Bent-Meulman en dr. A.
Scheygrond in de Tidinge~  van juli 1984 de tekst trachtten te verklaren, volgde in januari 198.5  een
reactie van dr. E) J. í7 Endenburg uit Schiedam. Zijn visie werd in het januari-nummer van dit jaar
door een misverstand opnieuw in de Tidinge afgedrukt. Helaas met enkele drukfouten in de Griekse
en Latijnse tekst. Ditmaal trok het artikel de aandacht van  drs. R.  Seydenzaal uit Utrecht, die het
volledig met Endenburg oneens is. De redactie van de Tidinge stelt reacties op artikelen in haar
blad zeer op prijs en heeft dan ook gaarne ruimte gereserveerd voor de visie van de heer Seydenzaal.

Wanneer ik mij beperk tot de hoofdzaak,Wanneer ik mij beperk tot de hoofdzaak,
dan dien ik allereerst vast te stellen dat dedan dien ik allereerst vast te stellen dat de
schrijver de Griekse dichtregel, waarvan deschrijver de Griekse dichtregel, waarvan de
eerste helft door het Latijnse opschrift ‘Spartameerste helft door het Latijnse opschrift ‘Spartam
nacti’ wordt weergegeven, juist heeft vertaald,nacti’ wordt weergegeven, juist heeft vertaald,
namelijk: ‘Aan jou viel Sparta ten deel; maaknamelijk: ‘Aan jou viel Sparta ten deel; maak
er iets moois van’. Deze regel is afkomstig uiter iets moois van’. Deze regel is afkomstig uit
een tragedie, die geschreven is in de 5” eeuween tragedie, die geschreven is in de 5” eeuw
voor Christus, maar in de middeleeuwen helaasvoor Christus, maar in de middeleeuwen helaas
verloren is gegaan; tij kennen dus niet hetverloren is gegaan; tij kennen dus niet het
verband waarin deze zin werd gezegd. Welverband waarin deze zin werd gezegd. Wel
vermeldt de schrijver dat hier Agamemnonvermeldt de schrijver dat hier Agamemnon
spreekt tegen zijn broer Menelaus, maar hij zegtspreekt tegen zijn broer Menelaus, maar hij zegt
er niet bij dat Agamemnon, de koning van‘er niet bij dat Agamemnon, de koning van
Mycene, veruit de machtigste en rijkste vorstMycene, veruit de machtigste en rijkste vorst
van Griekenland was en dat zijn broer, devan Griekenland was en dat zijn broer, de
koning van Sparta, in dat opzicht niet bij hemkoning van Sparta, in dat opzicht niet bij hem
in de schaduw kon staan. Het ligt daaromin de schaduw kon staan. Het ligt daarom

untergeordnete Stellung zu finden  und “dasuntergeordnete Stellung zu finden  und “das
Unvermeidliche mit Worde  zu tragen” ‘.Unvermeidliche mit Worde  zu tragen” ‘.

Het resultaat van dit alles is dat de heerHet resultaat van dit alles is dat de heer
Endenburg het opschrift ‘Spartam  nacti’ alsEndenburg het opschrift ‘Spartam  nacti’ als
volgt parafraseert: ‘Gij oude mannen, hebt nuvolgt parafraseert: ‘Gij oude mannen, hebt nu
Sparta, dat is een goed tehuis, gekregen. MaakSparta, dat is een goed tehuis, gekregen. Maak
er iets moois van, dat is gaat vriendelijk ener iets moois van, dat is gaat vriendelijk en
prettig met elkaar om’. Met andere woorden,prettig met elkaar om’. Met andere woorden.
de schrijver heeft door Sparta weer te gevende schrijver heeft door Sparta weer te geven
met ‘een goed tehuis’ de betekenis preciesmet ‘een goed tehuis’ de betekenis precies
omgedraaid en de negatieve klank van Spartaomgedraaid en de negatieve klank van Sparta
veranderd in een positieve. De juiste parafraseveranderd in een positieve. De juiste parafrase

\ van het opschrift moet mijns inziens luiden:van het opschrift moet mijns inziens luiden:
‘Gij bewoners van dit huis hebt in het leven‘Gij bewoners van dit huis hebt in het leven
niet het beste deel gekregen; probeer er het besteniet het beste deel gekregen; probeer er het beste
van te maken’. Sparta slaat niet op het huisvan te maken’. Sparta slaat niet op het huis
zeZ& de charitatieve instellingen in ons land inzeZ& de charitatieve instellingen in ons land in

bepaald niet voor de hand om deze regel te de Gouden Eeuw stonden ten aanzien van
parafraseren met: ‘Jij hebt iets goeds verkregen, aantal en inrichting in Europa aan de spits.
maak er iets goeds van’, zoals de schrijver in De negatieve klank van Sparta betreft het feit
feite doet. Logischer is de parafrase: ‘Jij hebt dat de bewoners van het huis armlastig waren
van ons beiden het mindere deel toebedeeld en hun status van vrij en zelfstandig burger
gekregen; maak er toch iets goeds van’. Wan- hadden verloren. Wat dit betekende voor de
neer wij niets meer wisten dan deze dichtregel, mensen die in zo’n instelling moesten kleven,
zou de interpretatie ervan een nietes-welles-spel vooral wanneer zij betere dagen hadden gekend,
blijven, maar er is de brief van Cicero, geschre- daarover bekommerde niemand zich, en zeker
ven in 56 voor Christus, waarin deze regel wordt de regenten niet. De beste illustratie hiervan
geciteerd. is wellicht het beroemde schilderij van Frans

De heer Endenburg zegt hierover in een noot Hals, dat hij maakte in opdracht van de regen-
onder zijn artikel: ‘De plaats bij Cicero draagt tessen van het oudemannenhuis te Haarlem,
tot de oplossing niet bij’, Dit is mijns inziens waarin Hals zelf, toen 84 jaar oud, als armlastige
een ontoelaatbaar defaitisme; immers Cicero is was opgenomen. De sombere sfeer van het
ons enige houvast en zijn brief biedt voldoende schilderij en de koude, onbewogen gezichten
duidelijkheid ten aanzien van de betekenis die van de regentessen spreken boekdelen.

\ _ hij aan dit citaat hecht. Het is hier niet de plaats De heer Endenburg heeft gelijk als hij zegt
deze brief uitvoerig te behandelen; het sterk dat ‘jede  Gabe eine Aufgabe ist’. En hij wil
bekorte commentaar van de heer Endenburg niet onvriendelijk zijn tegen de bewoners van \
werkt echter eerder verwarrend dan verhelde- het huis. Maar dat rechtvaardigt niet het om- \
rend voor wie de brief niet in zijn geheel kent. draaien van de betekenis van Sparta in dit
Onjuist is ook zijn vertaling van de woorden verband. Hij had nog kunnen vermelden dat
die aan de dichtregel voorafgaan: ‘Verder is er bij de humanisten het woord ‘Sparta’ op grond
nog de spreuk...‘. De betekenis van de Latijnse van de Griekse dichtregel en de plaats bij Cicero

‘tekst is: ‘Het enige dat er voor mij nu nog als synoniem voor ‘een (zware) taak’ voorkomt.
overblijft is...‘, Daarmee‘ krijgt de spreuk een Met dat al blijft het opschrift een sterk staaltje \
veel zwaarder accent. Een bekende Duitse com- van demonstratie van kennis van de Oudheid!
mentator geeft de bedoeling aldus weer: ‘Mir
bleibt nur übrig mich  mit guter Art in meine drs. R,  Seydenzaal. ,’
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Het aan de zijde van de Spieringstraat gelegen fraaie poortje van het in 1.555 gestichte Willem Vroesenhuis.
Duidelijk zichtbaar is de veel bediscussiëerde  spreuk: Spartam  nacti.
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