Phaselus
Catullus, Romeins dichter, geboren in Verona, was de zoon van een rijke bestuursfunctionaris in
Rome en bevriend met Ceasar en Cicero.
Hij had een villa op het schiereiland Sirmione in het Gardameer.
Catullus werd verliefd op de weduwe Clodia, die hem echter zeer slecht behandelde. Na 4 jaar houdt
hij het niet langer uit en gaat in de lente van 57 v.C. met zijn vriend Memius, die consul is geworden
in Bithynia, naar dat land toe.
Hij weet dat in Amastris (later Amasra genoemd) een goede scheepswerf bestaat. Op latere kaarten
ligt Amastris in Bithynia, maar moet vroeger in Paphlagonia gelegen hebben.
Hij bezoekt de werf en besluit een schip te laten bouwen.
In de lente van 56 v.C. komt het schip klaar en wordt “Phaselus” gedoopt.
De betekenis van het woord phaselus is: snijboon, maar ook wel een snel rank schip.
Hij vaart met het schip terug naar Italie, naar zijn woonplaats aan het Gardameer. Hier gaat de
“Phaselus”, gelegen onder een afdak haar einde als offer aan de goden tegemoet…….
In een aan dit schip gewijd gedicht, zegt Catullus ongeveer het volgende:
Deze beroemde “Phaselus” die gij hier ziet, vreemdeling, beweert te zijn geweest het snelste
aller schepen. Geen ander schip heeft het ooit voorbij kunnen varen, hetzij met de riemen of
met het zeil voort gedreven.
Het heeft niet geschroomd de ruwe Adriatische Zee te trotseren, noch de Cycladen nabij het
lieflijke Rodos, noch de afschuwelijke Bosporus en de woeste Zwarte Zee.
De “Phaselus” beweert te zijn gebouwd van het hout van de buxbomen van een zeer oud
geslacht, welke groeiden op de rug van de berg Citorios en van hier zijn heer over zoveel
woeste wateren gedragen te hebben, ofwel dat de wind van links of van rechts in de zeilen
blies, of van achteren de schoten deed spannen.
Nooit is het nodig geweest een offer aan de strandgoden te brengen.
Maar nu is zij oud en veilig weggeborgen onder een afdak en heeft zich gewijd aan Castor en
Pollux.

