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CELAENO SE DOEMWOORD EN DIE VERVULLING DAARVAN 

Dis nou juis sestig jaar gelede dat ek vir die eerste keer in Aeneis 3,255-7 gelees 
het hoe Celaeno vir Aeneas en sy metgeselle vervloek het: 

sed non ante datam cingetis moenibus urbem, 
quam vas dira fames nostraeque iniuria caedis 
ambesas subigat malis absumere mensas. 

Met jeugdige vrymoedigheid het ek daardie voorstelling, dat iemand om sy 
honger te stil aan 'n tafel gaan knaag, ondigterlik en vergesog gevind; my 
beskouing het ook nie verander nie toe ek later in 7,107-29 gelees het hoe 
daardie doemwoord vervul is: die 'tafels' het daar geblyk niks anders as 
garskoeke te wees nie. Vir my het dit maar na 'n lawwe grap,gelyk. 

Met daardie kritiek op Vergilius het ek nie aileen gestaan nie. By Williams1 

lees ek dat C.G. Heyne (1729-1812) by die aangehaalde reels aangeteken 
het: 'per se inepta et epici carminis majestate indigna'. Williams self laat 
daarop volg: 'it is certainly rather less dignified than most of the prophecies 
given. Evidently Virgil felt it had to be used, and he has done his best to solve 
the problem by giving it not to Apollo or the Penates or even Helenus ; it fits 
the fabulous strange world of the Harpies, and the theme of consuming the 
tables in famished hunger is appropriately put in the mouth of the ever 
famished Harpy'. 

Dit is seker waar dat Vergilius hierdie episode nie self uitgedink het nie. 
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Lycophron en Dionysius van Halicarnassus het dit ook, maar daar was geen 
noodsaak vir ons digter om dit in sy epos op te neem nie. Daar is tog al genoeg 
voorspellings in boek 3. Die ander argument van Williams is nog swakker, 
want Celaeno self se dat sy hierdie profesie van Apollo verneem het en Apollo 
van Jupiter. 2 In die verbygaan merk ons op dat ons hier weer 'n voorbeeld het 
van 'n openbaring wat deur 'n ketting van vier tradente oorgedra word, soos 
ons dit nogal dikwels in die klassieke literatuur en in die Nuwe Testament 
aantref.3 Die passasie uit Dionysius van Halicarnassus4 moet trouens ook nie 
klakkeloos aangehaal word nie; hy vertel daar dat pietersielie dikwels as 
onderlaag vir die eetware uitgestrooi word , 'soos 'n tafel', en gaan voort: 'en , 
soos sommige se: koeke wat van graan gemaak is, ter wille van die voedsel'. 
Dit klink na 'n ietwat ironiese sinspeling op die passasie in Vergilius of op die 
analoe een by Lycophron . 

Ons sal eers moet vra: wat is 'n tafel? Daar is heelwat tale, bv. Afrikaans, 
Duits, Engels , wat geen eie woord vir 'tafel ' het nie, maar dit aan die klassieke 
tale ontleen het: 'tafel', 'Tisch', 'table'. Eienaardig genoeg kom die woorde 
tabula en diskos nie in die betekenis van 'eettafel' in die klassieke Latyn en 
Grieks voor nie. Die klassieke woorde daarvoor is respektiewelik mensa en 
trapeza . Die ou Germaanse stamme het blykbaar nie so 'n meubelstuk geken 
nie. Net so het ook Akkadies in sy verskillende vertakkinge geen eie woord vir 
'tafel' nie, maar gebruik daarvoor 'n woord wat aan die Sumeries ontleen is . 'n 
Tafel word eers 'n vaste element in die meubiler as 'n volk 'n sekere beska
wingspeil bereik het , wat gewoonlik gepaard gaan met 'n lewenswyse wat in 
vaste nedersettings gevestig is. 

Die oudste tafel vir menslike gebruik-ons praat hier nie van offertafels 
nie -is gevind in 'n grafby Jeri go uit die begin van die sestiende eeu v.C. 5 Dit 
het drie pote , wat ook die gerieflikste is om op ongelyke grand neer te sit . Dit 
laat 'n mens vermoed dat ons die woord trapeza tog nie moet verklaar met 
behulp van 'n haplologiese sillabe-ellipsis uit die nie-bestaande tetrapeza nie , 
soos die teenswoordige leksika dit doen, maar eerder in ooreenstemming met 
vee! ouer verklaarders as 'n meubelstuk met drie pote. Tot 'n karige lewens
wyse behoort volgens Horatius6 'n mensa tripes, en in die hut van Philemon en 
Baucis was 'n tafel waarvan die derde (dit wil se: laaste) poot te kort was en 
daarom op 'n potskerf gesit is om die tafelblad min of meer horisontaal te 
maak. 7 

Maar selfs so 'n tafel was in die vroee tye 'n weelde. In die Ou Testament 
lees ons hoe die vrou uit Sunem , wie se man vermoend was , vir die profeet 
Elisa in haar huis 'n bokamer maak en daarin "n bed en 'n tafel en 'n ~toe! en 'n 
lamp neersit'. H Dit was 'n hoe eerbewys vir 'n profeet , want verder lees ons in 
die Ou Testament nooit van tafels vir die gewone man nie, maar net van die 
tafels van konings en stadhouers. Dieselfde geld trouens ook van 'n stoel, wat die 
prerogatief van regters was. Die gewone man sit op die grond. 

En eet hy dan van die grand? Nie regstreeks nie. Tot in ons tyd kan ons by die 
Arabiese Bedoei'ene , selfs by vorstelike persone wat die leefwyse van Bedoei'ene 
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volg, sien wat by bulle 'n 'eettafel' is: op die grand word die vel van 'n skaap of 
boerbok uitgesprei en daarop word dan die eetware uitgestort. Dat dit in 
Ou-Testamentiese tye net so was, kan ons die duidelikste sien aan 'n verwysing 
in Psalm 69 .23: 'Ia at hul tafel voor hulle 'n vangnet wees' . Dit sou 'n baie slegte 
stylfout wees as ons aan 'n houttafel moes dink . Die nuwe psalmvertaling 
bewys dat die vertalers dit oak so opgevat het, en dis daarom dat dit nou lui: 
'Laat hulle feeste hulle tot 'n val bring', maar op die manier bly daar nie vee! 
van die oorspronklike beeldspraak oar nie , en die vertaling van die Hebreeuse 
woord vir 'tafel' (enkelvoud) m~t 'feeste' voeg aan die woord 'n betekenis toe 
wat nerens elders voorkom nie. Wanneer ons egter by 'tafel' aan 'n vel van 'n 
skaap of 'n boerbok dink, word die stylfiguur van Ps. 69 .23 terstond duidelik . 
Van so 'n vel kan 'n mens rieme sny, en van die rieme 'n vangnet vervaardig. So 
kan inderdaad 'n 'tafel' tot 'n 'vangnet' word! 

Dit lyk oak of die etimologie van mensa in die selfde rigting wys. Die 
woordeboeke verwys na Sanskrit ma, wat 'maat' beteken, en dieselfde 
Sanskrit woord word oak opgegee as verwant aan metior = 'om te meet', 
waarvan die vorm mensus baie na aan mensa is. Om te meet is daar van ouds 
rieme van beesvelle gebruik . Sekere onree!matighede in die grondplan van 
die ou Hervormde Kerkgebou te Potchefstroom word deur die tradisie gewyt 
aan die feit dat die meting met vars rieme van vel geskied het. Ons dink ook 
onmiddellik aan die sage van die aankoop van die Byrsa van Karthago, 
waarvan Vergilius getuig: 

mercatique solum, facti de nomine Byrsam, 
taw·ino quantum possent circumdare tergo. 9 

Hier kan ons in die verbygaan opmerk dat die woord Byrsa, a! beteken dit in 
Grieks 'beesvel', eerder afgelei moet word van Akkadies birtu = 'vesting', 
'akropolis', wat in die Septuagint die vorm baris aangeneem het, 10 terwyl die 
Aramese vorm van dieselfde woord bfreta is . 11 Die oorgang van geaspireerde t na 
s kan nog altyd in die Askenasiese uitspraak van Hebreeus gehoor word. 

Was dus die 'tafel' wat Celaeno op die oog gehad het 'n vel van 'n skaap of 
boerbok, dan kan 'n mens jou geredelik voorstel dat mense wat deur dira 
fames gepynig is, aan 'n stuk daarvan sou gaan kou het. Ons onthou dat 
poolreisigers van 'n paar generasies gelede vertel het hoe hulle deur hanger 
gepla ten slotte aan die leer van hulle skoene gaan kou het. Dieselfde sal ook 
in vee! ouer tye wei gebeur het. Die uitgedroogde leer kon die illusie van 
biltong wek. 

Wanneer ons dit alles in gedagte hou , kan die dreigement dat Aeneas en sy 
metgeselle van hanger aan die 'tafel' , wat 'n diervel was, sou gaan kou, nie as 
vergesog en ondigterlik gekenskets word nie. Die garskoeke van 7,107-29 
vervul dieselfde funksie as die diervel waarop die eetware gesit word, en die 
omskepping van Celaeno se doemwoord tot 'n heilswoord is dan sekerlik nie 
'inepta et epici carminis majestate indigna' nie. Die vraag is nou net : het 
Vergilius, wat hierdie episode uit die oorlewering geken het, ook geweet dat 'n 
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'tafel' 'n skaapvel kon wees? Of sou hy van ons poging om hom te regverdig 
gese het: 'non tali auxilio nee defensoribus istis'? 
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