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INLEIDING

De aarde bestaat al zo'n vier miljard jaar. Lange tijd was ze het
domein van de elementen: in turbulente ontwikkelingen werd de
aarde van 'woeste en ledige' materie tot een bewoonbare planeet.
Geleidelijk kwamen er planten en vissen, dieren kropen aan land
ofgingen vliegen. Al die rijd was er nog geen spoor van de mens.

Vanafhet eerste werelduur, zegt de Romeinse dichter Ovidius, zal
zijn lied van de wereld vertellen. Ook bij hem is dat niet meteen
het verhaal van de mens. Die verschijnt pas hooguit een miljoen
jaar geleden. In een tijdbalk op een 24-uurs klok is dat kort voor
middernacht, minder dan een voor twaalf.

De eerste tekens van zijn beschaving, zoals rotsschilderingen
en gebruiksvoorwerpen, zijn niet meer dan stille getuigen. We
kunnen ze aUeriei vragen stellen, maar ze blijven hardnekkig zwij-
gen. Om de stilte te doorbreken is letterlijk de taal nodig. En een
medium om die vluchtige taal vast te houden: het schrift.

VAN PREHISTORIE NAAR HISTORIE

Pas een paar duizendjaar kan de mens dingen opschrijven, zodat
ze langer blijven bestaan dan hij zelf leeft. In het Westen ligt de
oorsprong van het schrift in Mesopotamie en Egypte, rond 3000
v. Ghr. : het spijkerschrift van Soemeriers en Babyloniers, de Egyp-
tische hieroglyfen.

Maar via dat vroegste schrift spreken nog geen individuele
stemmen, de teksten dienen voor een hele gemeenschap. Het gaat
daarbij vaak om religieuze teksten, zoals vaste formules van gebe-
den, wetten of eden, of om verbeeldingen van tradidonele, mythi-
sche verhalen. Ofhet zijn strikt functionele teksten, zoals inventa-
rislijsten, opsommingen van goederen ofbelastingen.



Ook in de vroegste teksten uit de Griekse wereld van Kreta en
Mycene is dat zo. Nooit lezen we erin wat afzonderlijke mensen
beweegt, het gaat er niet om persoonlijke denkbeelden, idealen of
dromen. In feite heerst er nog altijd het grote zwijgen .

Op de valreep, als de wijzer van de denkbeeldige klok de laat-
ste seconde wegtikt, zien we de Ilias en Odyssee van Homerus. We
zijn dan in lonie (het huidige West-Turkije) zo rond 750 voor
Chr., vrij kort nadat de Grieken het alfabet hebben overgenomen
van de Phoeniciers. Voor het eerst in de Europese cultuur klinkt
in Ilias en Odyssee een duidelijk, eigen stemgeluid. De dichte mist
van de prehistorie verdwijnt, en de zon breekt door.

DE ONTDEKKING VAN DE WERELD

De Homerische, epische gedichten zijn het resultaat van een
lange mondelinge traditie. Maar juist doordat ze op schrift wer-
den gesteld, vormen ze het begin van het westerse denken. Waar-
om doen mensen wat ze doen? Wat is macht? Waarmee krijg je
roem en aanzien? Hoe moeten mensen zich gedragen in een
gemeenschap? Wat zijn de hoogste waarden? Oeroude vragen
ongetwijfeld, maar pas vanaf Homerus worden de westerse ant-
woorden zichtbaar.

Voor de Grieken leek de wereld nog gloednieuw. Ze gingen die
nieuwe wereld zelfstandig ontdekken. Niet langer was voor hen de
traditie onaantastbaar en de gemeenschap alomvattend. Zij wil-
den zelf verkennen en in kaart brengen, begrijpen en doorgron-
den. Ten dienste van de gemeenschap, maar wel vanuit een sterk
besefvan de eigen persoonlijkheid.

In de letterkunde leidde dat tot de opkomst en bloei van de
meest uiteenlopende genres: van lyriek, redenaarskunst en ge-
schiedschrijving tot tragedie, filosofisch proza en romans. En in
elk nieuw genre bereikten afzonderiijke schrijvers grote hoogten.
In hun boeken vinden we individuele meningen en afwegingen,
persoonlijke vondsten, enthousiaste toepassingen van nieuwe mo-
gelijkheden.

Vanafde tweede eeuw voor Chr. verschoofhet militaire, poli-

tieke en economische machtscentrum van de antieke wereld naar

Rome, dat de spil werd van een groot rijk. Op cultured gebied
zagen de Romeinen zich als erfgenamen en opvolgers van de
Grieken, waardoor de Griekse cultuur als vanzelfis overgegaan in
een Grieks-Romeinse cultuur. De Romeinen zijn de essentiele
schakel tussen de Griekse bronnen van het denken en onszelf.

Gedurende vrijwel de hele middeleeuwen waren de Romeinse
teksten in West-Europa zelfs de enige andeke bronnen, omdat
men geen Grieks meer kende. Pas in de renaissance, vanaf onge-
veer 1400, veranderde dat.

HERONTDEKKING

In die tijd ging men zich weer expliciet richten op de Griekse en
Romeinse oudheid, wat deels een reacde was op de sterk christe-
lijk georienteerde middeleeuwen. Het is logisch dat men toen ging
zoeken naar originele Griekse teksten en weer Grieks ging leren.
Ook veel Romeinse auteurs werden onder het stof vandaan

gehaald. Overal kamden geleerden de kloosters uit op manuscrip-
ten van boeken uit de oudheid, die eeuw na eeuw binnen de

kloostermuren waren overgeschreven en bewaard. De inmiddels
uitgevonden boekdrukkunst maakte het mogelijk om alles wat
boven water kwam te drukken en te verspreiden. Zo werden de
teksten voorgoed aan de vergetelheid ontrukt.

In de loop der eeuwen zijn er geweldig veel antieke teksten ver-
loren gegaan. In de late oudheid en middeleeuwen zijn er welveel
bewaard en overgeschreven, maar er vond ook selectie plaats.
Teksten die totaal onverenigbaar waren met de christelijke leer of
om andere redenen ongeschikt gevonden werden als schoollec-
tuur, hebben het niet altijd gered. Misschien nog belangrijker is
de selectie door toevallige factoren, zoals vernieling door oorlog of
brand.

We hebben tegenwoordig nog maar een klein deel van de
Griekse en Romeinse literatuur over - veel meer dan zo'n tien

procent is het niet. Maar een getalsmatige schatting doet toch
geen recht aan wat er nog is. Voor een belangrijk deel is dat



namelijk literatuur van hoge kwaliteit. Hoewel er zeker ook veel
moois verloren is gegaan, zijn relatief veel 'grote werken' be-
waard. Soms door toeval. maar vaker welbewust.

VOORBEELDIG IDEAAL

Vele generaties hebben zich sindsdien op die klassieken gericht.
Eeuwenlang heeft de oudheid in het Westen gegolden als lichtend
voorbeeld en ideaal, zowel op filosofisch en moreel gebied, als
voor stijl en taalgebruik. Dit classicisme is tot diep in de twintigste
eeuw dominant geweest. De westerse cultuur is dan ook door-
drenkt van de Grieks-Romeinse oudheid. De beeldende kunst is

niet te begrijpen zonder de antieke mythologie. Wie zich met wijs-
begeerte bezighoudt, kan niet om de Griekse denkers been. Reto-
rica en tragedie vinden hun oorsprong in de oudheid.

Toch is het classicisme vandaag de dag een gepasseerd station.
In ons denken van de laatste vijftigjaar is de vanzelfsprekendheid
van de oudheid als ideaalbeeld helemaal verdwenen. In de opper-
machtige media speelt de oudheid een marginale rol.

Maar is de oudheid alleen nog interessant omdat onze voorou-
ders dat vonden? Dan zouden de oude teksten niet meer zijn dan
historische documenten, al dan niet 'belangwekkend'. Het bestu-
deren ervan was dan hooguit nuttig voor een ander doel.

Misschien is het juist de moderne tijd die de mogelijkheden
heeft om onbevangen naar die oudheid te kijken, omdat in zekere
zin de ballast van het verleden is afgeschud. Het voorbeeldige en
elitaire van de oudheid is weg. ledereen heeft nu de vrijheid ken-
nis te maken met de antieke wereld. Het is niet langer een plicht:
wie van die vrijheid geen gebruik maakt, staat in de maatschappij
niet buitenspel zoals vroeger, maar hij mist dan wel iets.

TERUG NAAR DE BRONNEN

Natuurlijk kan daarbij allereerst gedacht warden aan nuttige fei-
tenkennis: historische data, namen van bekende personen, handi-
ge weetjes. Ook geeft studie van de oudheid meer inzicht in de
historische ontwikkeling van onze cultuur. Maar al deze informa-

tie is ook te vinden in naslagwerken ofhandboeken. Waarom zou
een moderne lezer dan nog grijpen naar de antieke teksten zelf?

Misschien ligt het antwoord hierop in de sfeer van de poezie.
Wie antieke teksten leest, kan zich laten betoveren door de poezie
van het verleden. De Griekse en Romeinse teksten zijn voor de
Europese cultuur de eerste stemmen vanafhet eerste werelduw, het
oudst bereikbare menselijke denken. Met de eerste filosofen kun-
nen we de wereld ontdekken, met de eerste tragic! de dilemma's
van het menselijk bestaan onderzoeken, door de ogen van
geschiedschrijvers zelf naar de oude wereld kijken. Vaak wordt de
lezer verrast en ontroerd doordat ideeen en denkpatronen zo
herkenbaar zijn. Antieke teksten maken hem rechtstreeks ver-
trouwd met de eigen oorsprong.

Maar ze zijn vaak ook echt anders. Tegenwoordig beseffen we
dat je door 'het andere' juist veel kunt leren. Vaak kiest men daar-
voor oosterse beschavingen of de cultuur van Indianen, Inka s en
aboriginals. Maar ook de Griekse en Romeinse teksten bevatten
heel wat vreemd geworden elementen, bijvoorbeeld veel voor-
christelijke gedachten. Ze zijn, paradoxaal gezegd, 'het andere
van het eigene'. Wie daarvan leert, verdiept zijn inzicht in de
eigen cultuur en verruimt zijn denken. En welke inhoud antieke
teksten ook hebben, vrijwel altijd zijn ze goed geschreven. Het is
prachtige literatuur, en aUeen daarom al de moeite waard.

BASKERVILLE SERIE

Vroeger was het beheersen van Grieks en Latijn nodig om toe-
gang te krijgen tot de oude teksten. Tegenwoordig is dat absoluut
niet meer zo. Er zijn nu meer mogelijkheden dan ooit om kennis
te maken met auteurs als Homerus en Vergilius, Thucydides en
Cicero. Naast de oorspronkelijke teksten zijn er ook bewerkingen
en vertalingen. Soms bestaan er zelfs handzame inleidingen.

Ook voor het Nederlands taalgebied bestaan verschillende
reeksen vertalingen van andeke teksten. De meest vooraanstaande
is wel de Baskerville Serie van Athenaeum-Polak & Van Gen-

nep, die al sinds 1972 bestaat en nog iederjaar met nieuwe delen



wordt uitgebreid. Steeds gelden dezelfde hoge normen voor de
inhoud. De vertalingen zijn integraal en getrouw aan het origi-
neel, maar zijn ook geschreven in leesbaar Nederlands. Geen
ouderwetse gymnasiumtaal, maar ook geen trendy jargon. Want
een Baskerville-vertaling gaat langer mee dan de waan van de
dag. Waar nodig wordt extra informatie gegeven in inleidingen,
noten en registers, maar zonder ballast van geleerdheid. De tek-
sten spreken zoveel mogelijk voor zichzelf.

In het uiterlijk van de serie komt de hoge kwaliteit van de
inhoud zichtbaar tot uitdrukking. De delen zijn steeds uitgegeven
in fraaie zwartlinnen band met wit stofomslag. Tegenwoordig
wordt meestal tegelijk met de gebonden edide een paperback uit-
gebracht. In beide uitvoeringen vallen de sierlijke letter en rustige
typografie op. Niet voor niets vinden veel mensen de reeks de
mooiste in de Nederiandse boekenwereld.

VANAF HET EERSTE WERELDUUR

De Baskerville Serie geeft een dwarsdoorsnee van de Griekse en
Romeinse literatuur. Alle belangrijke genres, periodes en stijlen
zijn erin vertegenwoordigd. Dit boekje biedt een historisch geor-
dend overzicht van alle leverbare (klassieke) titels van de reeks. Bij
elke auteur worden een korte inleiding en een klein tekstfragment
gegeven. Ook de vertalers komen aan het woord. Zij lichten toe
waarom zij voor 'hun' auteurs hebben gekozen. Vaak is dat een
gevolg van persoonlijke voorkeuren, net als bij lezers. Juist hier-
door staan klassieke auteurs werkelijk dichtbij: ze spreken mensen

Vincent Hunink

DE BASKERVILLE SERIE

HOMERUS

Met Homerus (8e/7e eeuw v. Ghr.) begint de Griekse literatuur.
Zijn lange epische gedichten Ilias en Odyssee. vormen de basis van
de Griekse cultuur en daarmee van de klassieken als geheel. Voor
de Grieken en Romeinen was hij kortweg 'de dichter'. En ook nu
nog kunje rustig stellen dat van aUe klassieke auteurs Homerus de
bekendste is.

De Ilias vertelt een vrij korte episode uit de legendarische Tro-
jaanse oorlog, waarin de Grieken proberen de stad Troje te ver-
overen. Het gedicht staat in het teken van 'de wrok van Achilles',
de grote held aan Griekse zijde. Ondanks de vele strijdscenes
getuigt het van een groot gevoel voor tragiek en van een diepe
menselijkheid.

Als verhaal ademt de Odyssee een heel a-idere sfeer. Hierin
wordt verteld over de moeizame terugreis van de Griekse held
Odysseus na afloop van de Trojaanse oorlog. In plaats van over
oorlog en strijd lezen we nu over omzwervingen en avonturen.
Ook in de Odyssee valt de humane houding van de dichter op.

Sinds lange tijd wordt er gediscussieerd over de vraag of
'Homerus' nu een persoon is ofniet. Deze 'Homerische kwesde' is
nog niet opgelost, maar tegenwoordig benadrukt men vooral de
eenheid van visie in de werken. Zeker is dat Ilias en Odyssee het
resultaat zijn van een lange mondelinge traditie. Sporen daarvan
zijn bijvoorbeeld de vele vaste formules, uitgebreide vergelijkin-
gen en herhalingen.

Het werk van Homerus is niet weg te denken uit de literatuur.
De heldendaden van Achilles, de listen van Odysseus, de verhalen
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over de sirenen, de Cycloop, Scylla en Charybdis, en de intriges
van de vrijers op Ithaca: het is algemeen cultuurgoed geworden.
Het maakt niet uit welke achtergrond ofleeftijdje als lezer hebt,
Homerus' werk laat zich op vele manieren lezen: als dramatisch
epos, als historische bron, of gewoon als een reeks prachtige ver-
halen.

Homerus

Bias & Odyssee

'A'

M. A. SCHWARTZ (-)- 1973) vertaalde beide Homerische epen in dejaren vijf-
tig. Hij handhaafde de oorspronkelyke serssorm niet, maar koos voor een
weergave in ritmischprow. De^e vorm doet ten solle recht niet alleen aan de
Wggingskracht en schoonheid van het Grieks, maar ook aan het verhalende
karakter van de tekst.

Een handige inleiding op Homerus is het boekje In betovering gesan-
gen door Irene J.F. de Jong. Het verscheen eveneens bij Athe-
naeum-Polak & Van Gennep, maar in de Baskerville cursief
Serie. Uiteraard komen zaken als de Homerische kwestie aan

bod. Maar Irene de Jong richt zich vooral op de verteltechniek
van Homerus, die ze met vele voorbeelden illustreert. Daarmee

geeft ze op een heel aanschouwelijke manier inzicht in het grote
talent van de dichter.

"4

Een van de bekendste scenes is de ontmoeting van Odysseus en
Nausikaa. Odysseus' schip is vergaan en hij is aangespoeld op het
strand van het land van de Phaiaken, waar hij direct in een diepe
slaap valt. Als hij wordt gewekt door meisjesstemmen besluit hij
op onderzoek uit te gaan.

^. Odysseus kroop uit de struiken en brak met sterke hand een bla-
derentak uit het dichte bos om zijn naaktheid te dekken. Hij
kwam te voorschijn als een leeuw in de bergen, die, vertrouwend
op zijn kracht, gaat door regen en wind - zijn ogen fonkelen en
hij springt in de kudde van runderen ofschapen. Soms dwingt
hem de honger binnen te dringen in de stevig omheinde kooi, of
hij een stuk vee kan bemachtigen - zo moest Odysseus wel, naakt
als hij was, zich wagen in het gezelschap van mooie jonge meis-
jes. Afschuwelijk was hij om aan te zien, besmeurd door het
zoute water, Zij vluchtten naar alle kanten uiteen, naar het verste
eind van het strand. Alleen Alkinoos' dochter bleef staan. want

haar legde Athene moed in het hart en zij nam haar de vrees uit
de leden. Rustig bleefzij tegenover hem staan en Odysseus dacht
na, ofhij zijn armen om de knieen van het mooie meisje zou
slaan of op een afstand met vleiende woorden haar smeken om

hem de weg naar de stad te wijzen en hem kleren te geven. Bij
nadere beschouwing leek het hem beter op een afstand te blijven
en zich met vriendelijke woorden tot haar te wenden, opdat het
meisje niet boos zou worden, als hij haar knieen omvatte.

Zonder langer te dralen sprak hij het vleiende en welbereken-
de woord: 'Ik smeek u om hulp, prinses! Maar zijt ge een godin
ofeen sterveling? Als ge een van de goden zijt, die de wijde
Olympos bewonen, dan doen uw schoonheid en uw rijzige
gestalte mij allereerst denken aan Artemis, de dochter van de

grote Zeus. Maar als ge een van de stervelingen zijt, die op aarde
wonen, dan zijn wel overgelukkig uw vader en uw geliefde moe-
der en overgelukldg uw broers.'

Odyssee, p. 460
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Naast de beproefde Homerus-vertaling van Schwartz in de Bas-
kerville Serie heeft Athenaeum-Polak & Van Gennep nog twee
andere Homerus-uitgaven in haar fonds.

Gerard Koolschijn heeft het complexe verhaal van de Ilias terug-
gebracht tot een drama in vijfakten. Daarin komt de tragiek van
Achilles scherp naar voren: zijn wrok dwingt hem tot de princi-
piele keuze tussen leven en roem. Van de goden heeft hij niet veel
hulp te verwachten: zij zijn als verwende toeschouwers, die pas
ingrijpen als het verloop van de handeling hun niet bevalt.

A] in de oudheid werd gezegd dat Homerus ook als tragicus
ongeevenaard is. Door Koolschijn wordt het elementaire conflict
in de Ilias voelbaar gemaakt in schitterend Nederlands. Dat zijn
Ilias in vijfakten sammgevat bovendien heel goed speelbaar is, blijkt
uit de succesvolle opvoeringen ervan door Toneelgroep Amster-
dam in 1994.

GERARD KOOLSCHIJN: 'Eindehjk dan, eindelykheb ik, achtenseertigjaar
oud, Achilles ylfhoren wggen: "Ik haat ztjn geschenken, ze laten me koud"
en "Er z.a.1 een ochtend komen, em avond often middag, dat iemand oak mij
het leoen ontneemt" en "En y.et u niet hoe mooi en groot ik ben? Mijn vader
is een edelman, de moeder die mij baarde een godin, maar ook my wacht de
dood en het machtige lot".

Het heeft niet mogen baten.
Mg steeds syn de Kjken van mannen meer welkom aan gieren dan aan

hun vrouwen, al ̂.ijn er niet veel gieren meer.'

Een koe en een schaap kan men roven,
ketels en paarden kopen,
maar dat de adem van een mens terugkeert
als hij eenmaal de tanden voorbij is,
dat is niet te koop,
die buit kunnen wij niet behalen.

Homerus' Ilias..., p. 82

i6

Toen de bekende kinderboekenschrijfster Imme Dros het plan
had opgevat om de Odyssee te vertalen, was al duidelijk dat haar
vertaling heel anders zou warden dan die van Schwartz. Ze koos
niet voor een weergave in proza, maar handhaafde de versvorm.

En waar Schwartz steeds heel dicht bij de tekst van het origineel
blijft, verleent zij vooral het vertellende element voorrang. Met
zichtbaar plezier geeft ze de bonte verhalen van de Odyssee weer,
in een geheel eigentijdse taal die overal fris en glashelder is. De
lezer wordt vanaf het begin geboeid door de spannende lotgeval-
len van Odysseus.

Al bij de eerste uitgave in 1991 wist De rei^en van Odysseus een
breed publiek te bereiken. In de loop van 1994 werd de vertaling
bovendien integraal voorgelezen op de NCRV-radio. Athenaeum
-Polak & Van Gennep brengt de aantrekkelijke vertaling van
Dros nu in een voordelige edide.

IMME BROS:

'Alle mensen hebben goden nodig
maar de

goden zfludm y.ch doodveruekn zonder mensen.'

HOMERUS'

/-
-i .. ^ '.. . -^

IN VIJF AK l'£N
SAMENGBVAT

DOOR^, *;:<A^-^

Et. ui. 5;>il;i^
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Als Odysseus, vermomd als bedelaar, najaren terugkeert op Itha-
ca wordt hij door zijn hand herkend.

^. Toen ze zo stonden te praten, tilde een hond, die daar lag,
zijn kop op en spitste zijn ofen. Het was Argos, dezelfde
hand die Odysseus vanafdc geboorte zelfgetraind had,
maar waar hij niets aan gehad had, omdat hlj weg moest naar Troje.
Er was een tijd dat Argos opjacht ging met jeugdige jagers,
altijd achter de herten en hazen en berggeiten aan, maar
nu bleefhij buiten de poort, zijn baas was immers niet thuis en
hij lag totaal verwaarloosd op een van de grote hopen
mest van koeien en muildieren, die voor het huis bleven liggen
tot de slaven van Odysseus de gier kwamen halen
om er de grote akkers mee te bemesten. Daar lag
Argos overdekt met bijtende hondevlooien.

Ondanks alles wist hij dat zijn baas er was, hij
kwispelde met zijn staart, hij legde zijn oren plat, maar
had geen kracht meer om naar Odysseus toe te kruipen.
Die keek vlug opzij en veegde langs zijn oor -
iets dat Eumaios niet merkte - en began haastig te vragen:
'Kijk Eumaios, wat een prachtige hand op die mesthoop!
Dat is nog altijd een erg mooi beest, al kan ik niet aan de
buitenkant zien ofhij snel was ofalleen goed voor de sier, zo'n
fraaie tafelhond die rijke heren soms houden.'

De reiyn van Odysseus, p. 285

HOMERISCHE HYMNEN

In de oudheid werden behalve Ilias en Odyssee nog veel andere
dichtwerken aan Homerus toegeschreven. Zo is zijn naam ver-
bonden aan een verzameling van drieendertig gedichten die de
afzonderlijke goden van het Griekse pantheon bezingen, zoals
Zeus, Hera, Apollo, Artemis, Ares en Hefaistos. Homerus is ech-
ter zeker niet de auteur ervan. De teksten zijn van later, soms veel
later datum.

Wel zijn de hymnen geschreven in Homerische taal en stijl, en
sluiten ze aan bij de traditie van voordracht door zangers. Ook
hebben ze over het algemeen een sterk vertellend karakter. De
goden warden er niet zozeer devoot in aanbeden, maar spelen
eigenlijk meer een hoofdrol in mythologische en cultische verha-
len.

De vertaling van H. Verbruggen biedt niet alleen een getrou-
we weergave van de teksten, maar geeft ook veel achtergrond-
informatie over de Griekse godsdienst. De literaire mythologie
blijkt nogal eens te verschiUen van de ofEciele cultus en het volks-
geloof.

H. VERBRUGGEN: 'Naast hun Indo-ewopese goden, die v meegebracht
hadden torn ze in het tuueede millennium voor Chr. het schiereiland binnensie-

len, vereerden de Grieken ook goden die w in hun nimwe omgeving aantrqffen.
^e kenden geen openbaring ofheilig boek; y hadden geen profeten ofgearga-
niseerde priesterkaste am te waken over de yiiverheid van de religieu^e opvat-
tingen. Mom hun instinct voor orde leidde tot de schepping van een hierar-
chisch geordende Olympische godenwereld, waarin die plaatseltjke goden
gemtegreerd werden. Em belangnjke bijdrage tot .oerdieping werd geleverd door
de dichters van de Homerische hymnen. Hurt mythen gaven een verklaring van
primitiese riten en gebruiken die men niet meer begreep. Met alleen beyingen
ze godheden die Homerus niet ofna.uwelgks vermeldt, maar ook verhaalden w
religieuy ontwikkelingen die Homerus onbekend waren, ^oals de stichting van
het Delfische orakel en fife mysterien van Eleusis. Wegens die rijke inhoud kan
het belong van de^e hymnen moeilyk overschat warden; ten intergrale Neder-
landse vertaling was dan ook wenselijk.'

i9



^S. Lofzang op Gaia

De almoeder Gaia wil ik bezingen, de stevig gegrondveste, de
oudste van alles, die voedsel schenkt aan al wat op aarde leeft. Al
wat beweegt op de goddelijke aardbodem, al wat leeft in zee, al

wat vliegt: alien voeden zich aan uw overvloed. Dank zij u
komen er mensen met mooie kinderen en rijke oogsten, vorsrin!
U bezit de macht leven te geven aan de sterfelijke mensen en het
ook te ontnemen. Zalig de mens die door u vereerd wordt met

uw gunst: alles bezit hij in overvloed; voor hem staat de vrucht-

dragende akker zwaar beladen; het vee op de weiden doet zijn
welstand groeien en zijn woning vult zich met rijkdom. Zijzelf
besturen met rechtvaardige wetten hun stad waar de vrouwen

mooi zijn; ook heerst daar weelde en grote rijkdom. Hun zonen

stralen fris en vrolijk; in bloembekranste reien huppelen en dan-
sen him dochters opgewekt van hart tussen de lieflijke bloemen
van de weide: dat is het lot van hen die door u begunsdgd wor-
den, verheven godin, vrijgevige godheid.

Homerische hymnen, p. 115-116

Homerische
hymncn

HERAGLITUS

Heraclitus van Ephesus (ca. 500 v. Chr. ) stand al in de oudheid
bekend als de 'duistere' filosoof. Toch schrijft hij geen ontoegan-
kelijk jargon ofdorre, technische taal. Zijn filosofie is een samen-
hangend geheel, gefundeerd op zijn inzicht in de 'eenheid van
tegendelen'. Dat levert schitterende uitspraken op van grote diep-
zinnigheid en poetische kracht, zelfs in de fragmentarische vorm
waarin ze bewaard zijn gebleven.

Het is misschien het ongrijpbare en soms orakelachtige waar-
aan Heraclitus zijn bijnaam dankt, en waardoor hij nog altijd
boeit en inspireert.

^. In dezelfde rivieren treden wij en treden wij niet, wij zijn en wij
zyn met.

De grenzen van de ziel zulje niet gaandeweg kunnen ontdekken,
ook al begaje iedere weg: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren
heeft.

Een ding verkiezen boven al het andere de besten: eeuwige roem
boven wat sterielijk is; de grote massa echter, schaapsgelijk, heeft
al genoeg.

Het eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, schakend (als
een kind); het koningschap is aan een kind.

Fragmenten, p. 54, 56, 63, 66

De vertaler, de Heraclitus- specialist]. MANSFELD, heeft dejragmenten
thematisch geordend en voorzien van nuttig, concreet wmmentaar. In dew
uitgave is ook de Griekse tekst steeds afgedrukt. ^o krijgje als lezer alle
mstrumenten om tot een eigen visie te komen.



SOFOKLES

De Atheense toneelschrijver Sofokles (496-406 v. Ghr.) is chrono-
logisch de middelste van de 'grote drie' tragici, na Aischylos en
voor Euripides. Hij schreef meer dan honderd twintig tragedies,
waarvan er maar zeven bewaard zijn: Ajax, Antigone, Elektra, Koning
Oedipus, De srouwen van Trachis, Filoktetes en Oepidus in Kolonos. Daar-
naast zijn flinke delen bewaard van zijn satyrspel De speurhonden.

Sofokles' stijl en taal zijn uitgesproken harmonisch. Hij is in die
zin 'klassieker' dan de onstuimige Aischylos en de moderne Eu-
ripides. Kenmerkend voor een tragedie zijn onoplosbare tegen-
stellingen: van schuld en onschuld, gehoorzaamheid aan de wet
en aan het eigen geweten, wraakzucht en loyaliteit, algemeen
belang en eigenbelang. Sofokles' drama's maken dit soort elemen-
taire conflicten tastbaar en voelbaar via mythologische verhalen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de opvoering ervan ook nu
nog veel belangstelling trekt.

In Sofokles' werk is een onderstroom van diepe religiositeit te
bespeuren. Vaak klinken er kritische geluiden en dringende vra-
gen, maar ook al blijven de besluiten van de goden onbegrijpelijk,
uiteindelijk moet de mens op hen vertrouwen en zich bij hun
beslissingen neerleggen.

Gerard Koolschijn, die Elektra en Filoktetes vertaalde, kreeg in
IQQI de Martinus NijhofFprijs voor zijn vertalingen uit het klassie-
ke Grieks.

Elektra treurt om haar vader Agamemnon, die lafliartig werd ver-
moord na zijn terugkeer uit Troje. Uiteindelijk zal haar roep om
wraak warden beloond. Maar zover is het aan het begin van het
stuk nog lang niet:

.^ ELEKTRA lyrisch recitatwf
0, zuiver licht

en lucht met aarde in evenwicht,

hoe vele treurzangen hebt u,

hoe vele voUe slagen
op mijn bebloede borst gehoord,
wanneer duistere nacht overbleef.

Van de nachtfeesten weet

het akelig bed in dit hopeloos huis al
hoe zeer ik om mijn arme vader treur,

die in barbarenland niet werd onthaald

door de bloedige god van de oorlog,
maar door mijn moeder

en haar bedgenoot Aigisthos,
als een eik door houthakkers,

met moordende bijl

in het hoofd werd gespleten.
Geen weeklacht daarover

wordt nog door een ander
dan mij uitgestort
nu u, vader, zo schandelijk,
ellendig bent gedood.

Elektra, p. 14

GERARD KOOLSCHIJN: 'Vijfentwintighonderdjaar oude stemmen klinken m
de zaal. Oude wyn in oude wkken en geen nieuwe nodig. De doodyeke
Filoktetes op zyn onbewoond eiland: "Dan wreefik moei^aam steen op steen
tot de verborgen sank verscheen. " '
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THUCYDIDES

In de Griekse geschiedschrijving was de Athener Thucydides (ca.
460-400 v. Ghr.) niet de eerste. Voor hem had Herodotes zijn lij-
vige Historien geschreven, over de oorlogen tussen Grieken en Per-
zen. Maar Thucydides heeft het genre een beslissende stap verder
gebracht.

Zijn geschiedwerk gaat over de beroemde Peloponnesische
oorlog tussen Athene en Sparta (431-404 v. Ghr.), waarvan hij de
gebeurtenissen tot 411 heeft kunnen verwerken. Anders dan Hero-

dotus, die vaak uitweidt over details en exotische verhalen vertelt,
hanteert Thucydides strakke normen. Hij zoekt naar een objectie-
ve weergave van de relevante feiten en naar causale verbanden

daartussen. Hiermee krijgt zijn geschiedschrijving een meer we-
tenschappelijk karakter.

Thucydides heeft vooral een groot psychologisch inzicht.
Haarscherp ondeedt hij de menselijke beweegredenen inzake oor-
log en vrede. Daarmee is zijn relaas niet dat van een bijzondere
oorlog, maar stijgt het daarbovenuit. Hij noemt zijn werk een
ktema es aei, 'een bezit voor altijd'. Alleen al omdat oorlogen van
alle tijden zijn, is dat een waar woord.
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In de zomer van 413 liep de Atheense expeditie naar Sicilie uit op
een grote nederlaag. De gevangen genomen Atheense soldaten
ondergingen een vreselijk lot.

^, De gevangenen in de steengroeven werden in de eerste tijd door
de Syracusanen hard behandeld. Zij leefden dicht opeen in een
diepe, nauwe kloofen hadden geen dak boven hun hoofd, zodat
zij aanvankelijk nog veel te lijden hadden van de zon en de ver-
stikkende hitte. De daaropvolgende herfstnachten daarentegen
waren koud, en de wisseling van temperatuur veroorzaakte ziek-
ten. De nauwe ruimte dwong hen alles op dezelfde plaats te doen
en bovendien verspreidden de opeengestapelde lijken van hen
die aan hun wonden of door temperatuurverschil of ziekte
gestorven waren een ondragelijke stank. Tevens werden zij
gekweld door honger en dorst; zij kregen gedurende acht maan-
den ieder een kwart liter water en een halve kop graan per dag.
Daarbij kwamen nog alle ontberingen die mensen, opgesloten in
zutk een plaats, moeten lijden. Zo leefden zij dicht opeengepakt
70 dagen. Daarna, met uitzondering van de Atheners en de Grie-
ken uit Sicilie en Italie die zich bij hen hadden aangesloten, wer-
den alien als slaaf verkocht. Het gehele aantal der gevangenen is
moeilijk nauwkeurig op te geven, maar het waren er op zijn

mmst 7000.

De Peloponnesische Oorlog, p. 456

M.A. SCHWARTZ heeft het solledige werk van Thucydides in de sroegejaren
Zfstig sertaald. Dat is een grote prestatie, geyen de omsang van het werk en
de moeilgkheid van het Grieks. Vooral de door Thuydides ingelaste redevoe-
ringen yjn- soak y) abstract van stgl dat w haast onaertaalbaar lijken.
Mow Schwartz heeft steeds een soepele, heldere pro^astgl weten te hanteren.
^tjn vwtaling straalt een voomaamheid uit dieprecies bij Thucydides past.
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ARISTOFANES

Soms is het niet zo makkelijk om aan te geven waarom een antie-
ke auteur nog de moeite waard is om te lezen. Maar in het geval
van de komediedichter Aristofanes (ca. 445-338 v. Ghr. ) is er geen
enkel probleem. Zijn fantasierijke, vrolijke stukken zijn nog steeds
een genot om te lezen, alleen al door hun bonte afwisseling. Van
hilarisch tot soms uitgesproken flauw, van geraffineerd tot plat-
vloers, van verrassend modern tot tijdgebonden: het gaat allemaal
op voor Aristofanes.

Met zijn meesterlijke beheersing van de poezie en gevoel voor
humor haalt hij fel uit naar tijdgenoten. Maar onder de schuine
grappen en grofheden gaan vaak serieuzere thema's schuil. Zo
brengt Vogels een maatschappelijke utopie, en werkt Wolken kritiek
op Sokrates uit, terwijl Kikkers vol staat met literatuurkritiek en de
tragedie parodieert. In de drie 'vrouwenkomedies' spelen vrou-
wen heel on-Grieks de hoofdrol. Het bekendst is wel Vrouwensta-

king (Lysistrata), waarin vrouwen vrede proberen af te dwingen
door een seks-staking. In Vrouwenpolitiek grijpen de vrouwen de
macht in de staat.

De komedies van Aristofanes bieden meer dan puur amuse-
ment. De verbeeldingskracht en fantasie krijgen er vrij baan in, en
geven ons via die omweg een fascinerend inzicht in het gewone
Griekse denken. En Aristofanes' virtuositeit als taalkunstenaar en

dichter is ook in vertaling nog onmiskenbaar.

De Baskerville Serie biedt twee delen met elk drie stukken van
Aristofanes. Hein van Dolen vertaalde de drie 'vrouwenkome-

dies': Vrouwenstaking, Vrouwenfeest en Vrouwenpolitiek. M. d'Hane-
Scheltema herzag haar vertalingen van Wolken, Vogels en AiMew,
die al enige jaren niet meer leverbaar waren. Van de in totaal elf
bewaard gebleven stukken van Aristofanes zijn daarmee de zes
leukste in hedendaags Nederiands toegankelijk.

a6

HEIN VAN DOLEN: 'Je wl toch de scherpste long van heelAthene in de
Gouden Eeuw hebben gehad en met dodelgke trefzekerheid de zwakheden van
de kopstukken enje tegenstanders hebben aangesodd en belachelijk gemaakt,
terwijl oserjeylfna meer dan tweeduiynd jaar nauwelijks iets meer bekend
is dan dat je al vroeg kaal bent geworden!

Dit lot is Aristofanes (ca. 44^-388 v. Chr. ) beschoren. Daarom, wie
hem wil leren knnen, moet het niet hebben van biogrqfische gegevens, maar
mtsluitend van yjn komedies. En die blijksn nog altijd de leyrs - en vast en
zeker ook het publiek - te overdonderen en te laten schuddebuiken. ^oveel
bizarre fantasie, yveel rake humor en zoveel onverhulde grofheid ook heeft
dew ras-comicus in yjn toneelstukken gestopt dat het naar mijn vaste over-
tuiging oak de huidige toeschouwers zal duiykn. Om dit te bewij^en, maar
natuurltjk ook uit enthousiasme soar de tad en het sakmanschap van deze
grate Athener, heb ik de drie "vrouwenkomedws" zo vertaald dat zfi op de
planken kunnen komen, de enige plaats waar ze werkelijk thuishoren.'

AlMf>i;UK-<.

Wo'keii
Vogelf.
Kikkcis

Vrouwco-stal^ing
Vruuuvnfccst

Vrcm wen poli £ i c4:

A
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Lysistrata legt aan de vrouwen haar revolutionaire plan uit: In Vogels spreekt de haan tot het publiek:

LVSISTRATA

Nou even monden dicht. pUchtig Vs. speel thans open kaart.
Wij, Griekse vrouwen, hebben het in onze macht
de vrede af te dwingen, eens en voor altijd.
Maar dat houdt in...

KALONIKE

Zeg gauw!
LYSISTRATA

Sluitjij je bij ons aan?
KALONIKE

Al kost het me de kop, natuurlijk doe ik mee.
LYSISTRATA

Wij moeten dan een tijdje zonder... pik en lul.
grate aerwarring; sommige vrouwen [open wlfs weg
Wat nu? Blijf kalm! Waar loop je heen? Niet weggaan daar!
Wat bijtje opje lip, wat schudje nuje hoofd?
En waarom zie je bleek? ongeduldig Hou op met dat gejank.
Zegja ofnee, niet zeuren. Doe je mee ofniet?

KALONIKE

Dat is te vee! gevraagd. Geefmij de oorlog maar.

Vrouwenstaking/ Vrouwenfeest/ Vrouwenpolitiek, p. 36-37

M. D HANE-SCHELTEMA: 'In mijn studententijd Uade ik zowel Aristofa-
nes als Erik Vosgoed kennen: de laatste regisseerde de Lysistrata van de
eerste voor het studententoneel. Twee studenten hadden het stuk vertaald; ik
was daar een van. Sindsdien was Aristofcmes my dierbaar om yjn poey.e en
Ztjn humor. Ook Erik Vos was kennehjk van hem gwharmeerd, want in de
jaren zestig werden de Kikkers m de Wolken opgeaoerd. De recensies
spraken van verrassend modem toned. En dat is ook z.o: Aristofanes' perso-
nages mogen 2500 jaar oud zijn, W zyn op en buiten het toneel nog steeds te
herkennen. Later heb ik de Vogels nog vertaald, niet in opdracht, mom
omdat ik het stuk v origineel en actueel vond. Het is allem als hoorspel voor
de radio uitgevoerd in dejaren yentig.'

. Hooggeacht publiek, als iemand
voortaan in ons vogelland
zorgeloos wil verder leven
wel, dan komt hij maar bij ons.
Immers, alles wat bij jullie
strafbaar en verboden is,

is in onze vogelogen
juist van harte toegestaan.
Want bij jullie is het lelijk
als een zoon zijn vader slaat,
maar als hier een vogeljonkie
naar zijn vader mept, en krijst
'kom maar op, steek uitje sporen!'
nou, dan vinden wij dat flink.
Zijn er slaven die gestraft zijn
met een brandmerk in hun huid?

Kom bij ons! Zo iemand heet hier
de getatoeeerde vink.
Of, als iemand Aziaat is,

als de dichter Spintharos,
past hij goed in 't vogelleven
als de Frygische fazant.

Wolken/Vogels/Kikkers
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XENOFON

De Athener Xenofon (ca. 430-355 v. Ghr. ) is nu vooral bekend
door zijn boek De tocht naar het binnenland (Anabasis), dat door gene-
ratios gymnasiasten langdurig bestudeerd is. Maar hij heeft nog
veel meer geschreven. Zo zijn er van zijn hand opmerkelijke
geschriften rond de figuur Sokrates, die bij hem heel anders blijlrt
dan bij Plato. Verder kennen we van Xenofon kleine verhande-
lingen over uiteenlopende onderwerpen als de staatsfinancien van
Athene of de paardrijkunst.

Als geschiedschrijver heeft Xenofon grote ambities. In zijn
Griekse oorlogen beschrijft hij de laatste fasen van de Peloponnesi-
sche oorlog vanaf4ii v. Chr. Daarmee pakt hij dus welbewust de
draad op waar Thucydides was opgehouden.

Lange tijd is Xenofon minder hoog aangeslagen dan Thucy-
dides, maar zo'n eenzijdige vergelijking doet hem onrecht. Juist
door de reladeve eenvoud is zijn werk een goede toegang tot de
denkwereld van 'gewone' ontwikkelde Grieken. Daarbij geeft zijn
Spartaanse sympathie een heel eigen kleur en onderhuidse span-
ning aan zijn relaas. Ofhet nu gaat over Sokrates of over oorlog
en vrede, Xenofons geschriften nuanceren door hun concreetheid
het beeld dat oprijst uit het wcrk van andere, meer beschouwende
intellectuelen.

GERARD KOOLSCHIJN: 'Lopen door de Griekse bergen, varen van eiland
naar eiland, 's nachts en bij het opgaan van de zon, in regen en wind. En
vechten: duwen met schilden tot de vijand breekt. De vreselyke massa van
Athene opgezmept in woedende vergadering. Ffyge woorden van dictatuur.'

3°

In 396 begint Sparta een militaire expeditie tegen Klein-Azie,
onder leiding van Agesilaos. Als de eerste gevechten zonder veel
resultaat blijven, besluit Agesilaos zijn troepen te versterken.

"^. Toen hierop de lente aanbrak, bracht hij het hele leger in Efese
bijeen. Hij wilde het oefenen en loofde prijzen uit voor de afde-
ling zwaargewapenden die in de beste conditie was en de ruiter-

afdeling die het beste reed. Ook voor de peltasten en boogschut-
ters loofde hij prijzen uit voor wie de beste indruk naliet bij de
hem opgedragen taken. Hierop konje alle sportscholen vol zien
met mannen die oefeningen deden, de renbaan vol ruiters in

actie en de speerwerpers en boogschutters in training.
Hij maakte trouwens de hele stad waar hij was tot een

bezienswaardigheid, want de markt stand vol met alle mogelijke
paarden en wapens die te koop werden aangeboden en de brons-
workers, timmerlieden, smeden, leerlooiers en schilders waren

allemaal bezig met het vervaardigen van oorlogstuig, zodat de
stad echt een werkplaats voor de oorlog leek te zijn. Je had ook
moed gekregen alsje had gexien hoe Agesilaos voorop en vervol-
gens de andere soldaten bekranst uit de sportscholen terugkwa-
men en hun kransen aan Artemis wijdden. Want waar mannen

de goden respecteren, voor de oorlog trainen en zich in het
opvolgen van bevelen oefenen, daar ligt het toch voor de hand
dat men een en al optimisme is?

In de mening dat ook minachting voor de vijand een zekere

kracht voor de strijd verleent, gafhij de omroepers opdracht de
door plunderaars gevangen inlanders naakt te verkopen. Zo kon-
den de soldaten zien dat ze wit waren doordat ze zich nooit uit-

kleedden, en slap en ongetraind doordat ze altijd op wagens
zaten, en kregen ze het idee dat ze in de oorlog even goed tegen
vrouwen konden vechten.

Griekse oorlogen, p. 99
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PLATO

Kan onderwijs je leren een goed mens te zijn? Wat is blijvend en
echt in deze wereld van verandering en vergankelijkheid? Wat
zijn de werkelijke waarden? Wat zijn de nadelen van de democra-
tie?

Dat zijn maar enkele van de vele klemmende vragen die cen-
traal staan in het werk van Plato. En vaak formuleert hij ook een
antwoord, al blijft dat voorlopig en kan het verschuiven. Plato (ca.
429-347 v. Ghr.) is misschien wel de belangrijkste Griekse filosoof.
Met zijn leer van 'ideeen' of 'vormen' die ten grondslag zouden
liggen aan de aardse werkelijkheid, speelt hij nog altijd een
belangrijke rol in de filosofie. A] was het maar als tegenstander.

Maar ook niet-filosofische lezers kunnen niet om Plato heen.

Hij is een groot stilist en een meester in het genre van de wijsgeri-
ge 'dialoog'. Zijn werk bevat weinig theoretische uiteenzettingen;
vrijwel altijd laat hij twee of meer gesprekspartners over een
thema discussieren. Stap voor stap gaan zij een bepaalde kant op
en komen ze tot conclusies.

Daarbij doen zich een paar interessante paradoxen voor. In
die gesprekken zijn de gesprekspartners meestal niet gelijkwaar-
dig. Sokrates, Plato's vereerde leermeester, speelt de hoofdrol, en
het gesprek gaat onveranderlijk de kant op die hij wil. Of liever:
de kant die Plato wil, want die legt eigen theorieen in de mond
van Sokrates. De dialoog is dus uiteindelijk niet open. Dat blijkt
ook uit Sokrates' discussietechniek. Hoewel hij redeneertrucs en
eflectbejag openlijk afkeurt, hanteert hij zelfregelmarig drogrede-
nen. En hoewel Plato zich steeds tegen directe zinnelijkheid en
seksualiteit keert (niet voor niets spreekt men van Tlatonische'
liefde), roept hij toch een erotische sfeer op in sommige dialogen.
Zijn aan de liefde gewijde Symposium heeft zelfs eeuwenlang
gediend als legitimatie voor mannen die van mannen hidden. Of
Plato dat zo had bedoeld, is natuurlijk een andere vraag.

Steeds is Plato's werk stilistisch zeer verzorgd en levendig van
toon. Deze literaire kwaliteit vindt haar neerslag in de nieuwe,
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veelgeprezen vertalingen van Gerard Koolschijn. Van stoffigheid
en plechtstatigheid is hierin geen spoor te zien. Plato is zo voor
een breed publiek toegankelijk gemaakt.

De Constitutie bevat Plato's blauwdruk voor een ideale staat,

waarop vooral in de twintigste eeuw felle kritiek is geleverd. De
filosoofis onder meer beschuldigd van totalitaire neigingen. Toch
is dat misschien een te modern concept, en doen we hem meer
recht door zijn tekst te lezen binnen zijn eigen tijd en denken.

In Sokrates' serdediging, Euthyfron en Kriton staan het proces en de
dood van Sokrates centraal. Dat is ook de 'setting' van de Faidon.
Deze wat langere dialoog is gewijd aan de vraag of de ziel onster-
felijk is of niet.

Welk onderwerp hij ook behandelt en ofje het nu met hem
eens bent of niet, steeds prikkelt Plato de intelligentie en het
gevoel voor schoonheid. Daardoor blijft zijn werk boeien.

De vijf werken rond de figuur van Sokrates zijn niet alleen als
paperback leverbaar, maar ook te zamen als fraaie gebonden uit-
gave. Gerard Koolschijn herzag hiervoor zijn vertalingen en
maakte die van Feest zelfs geheel opnieuw. Onder de titel Sokrates'
leven en dood is deze verzamelbundel bovendien leverbaar als goed-
kope paperback.
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GERARD KOOLSCHIJN: 'Boeken soar de ouderepuber, die meent dat het
raadsel van het bestaan opgelost meet en kan warden, meeslepend i. omdat de
schrijaer gelooft dat hijylfeen eind kan maken aan de ellende op de wereld
als hem de politieke macht werd toevertrouwd, 2. vanwege de overdonderende
persoonlykheid van hun hoofdpersoon, de ongrijpbare rationelefakir Sokrates,
op wie de schryaer verliefd is en 3. door de hartstochtelyke tirades tegen de
consumptiese aemietigingsdrang van de gemanipuleerde medemms.'

Plato
Gonstitutic
Politeia

Plato

Faidon

Plato

Euthvfron
Kriton

. A,
A;t. <T^uJtt Pr. A A. V'UI GLHB-.P
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In Plato's ideale staat warden hoge eisen gesteld, ook aan de
'beschermers' van de gemeenschap.

^. Wat denkje? Zou dit dejuiste regeling zijn? Om te beginnen
mag niemand enig particulier eigendom hebben, afgezien van de
meest elementaire benodigdheden. Verder mogen ze geen van
alien beschikken over woon- ofbergruimte waartoe met iedereen
vrije toegang heeft. Wat hun voeding betreft wordt vastgesteld
wat sobere, energieke mensen die voor ooriog in training zijn
nodig hebben. Dat ontvangen ze dan van de bevolking als ver-
goeding voor hun bescherming, in zo'n hoeveelheid dat ze niet
overhouden maar ook niet te kort komen. Ze bezoeken gemeen-
schappelijke eetzalen en leven in groepsverband zoals dat in een
kazeme gebruikelijk is. We moeten hun zeggen dat ze het goud
en zilver dat hun door de goden is geschonken altijd in hun eigen
psyche meedragen, zodat ze het goud van deze wereld niet nodig
hebben. Het zou een zonde zijn om het bezit van dat goddelijke
goud te bezoedelen door het te mengen met het vergankelijke
geld, na alle goddeloze daden die zijn begaan om die munten
van de massa. Zo zijn zij de enigen in de samenleving aan wie
het hanteren en aanraken van geld, goud of zilver niet geoor-
loofd is. Ze mogen zelfs niet onder een dak komen met zilver of
goud, ofhet als sieraden dragen oferuit drinken. AUeen dan is
het mogelijk dat zij zichzelf en de samenleving redden. Wanneer
zij voor zichzelf eigen grand, woningen en geld krijgen, zullen ze
zich aan hun eigen zaken wijden in plaats van de belangen van
de gemeenschap te behartigen. Dan zullen ze in plaats van
medewerkers onderdrukkers worden van de andere bevolldngs-

groepen en hun hele leven doorbrengen in een atmosfeer van
haat, nijd en intriges, met meer angst voor binnenlandse opposi-
tie dan voor een aanval uit het buitenland. En als het zover komt

staan ze aan de rand van de afgrond, zijzelf en de hele gemeen-
schap.

Constitutie, p. 87
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Faidon eindigt met de beroemde sterfscene van Sokrates. Hij heeft
zojuist in de dodencel de gifbeker gedronken en de aanwezige
vrienden kunnen zich niet langer goed houden. Ze warden door
Sokrates tot de orde geroepen.

^. We schaamden ons toen we dat hoorden en hidden op met hui-

len. Hij liep rond en toen hij zei dat zijn benen zwaar werden,
ging hij op zijn rug liggen - dat had de man hem gezegd - en
daarbij pakte degene die hem het gif had gegeven hem beet en
na een poosje began hij zijn voeten en zijn benen te onderzoe-
ken. Daama kneep hij hard in zijn voet en vroeg of hij dat voel-
de en hij zei van niet. En daama weer in zijn schenen. Zo ging
hij omhoog en liet hij ons zien dat hij koud werd en verstijfde.
Zelfvoelde hij ook en hij zei dat hij wanneer het bij zijn hart
kwam zou overlijden. Toen het nu ongeveer zover was dat het
rond zijn buik koud werd, sloeg hij zijn mantel terug - hij had
hem over zijn hoofd getrokken - en zei, en dat waren dus de
laatste woorden die hij sprak: 'Kriton, aan Asklepios zijn we een
haan schuldig. Geefhem die en verzuim het niet.'

'Ja,' zei Kriton, 'het zal gebeuren. Maar bedenk ofje nog iets
anders wilt zeggen.'

Op die vraag van hem gafhij geen antwoord meer. Korte
tijd later bewoog hij en toen de man zijn mantel wegtrok, was
zijn blik star. Toen Kriton dat zag sloot hij zijn mond en zijn

ogen.

Dit was het einde, Echekrates, van onze vriend, een man die,

kunnen wij zeggen, van zijn tijdgenoten met wie wij in aanraking
zijn gekomen de beste en verder de verstandigste en meest inte-

gere was.

Aristoteles

Plato

Faidon, p. 71-72 (212-213)
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ARISTOTELES

Aristoteles (384-322 v.Chr.) is de beroemdste leerling van Plato.
Hij stichtte in Athene een eigen school, het Lyceum, en staat
bekend als leraar van Alexander de Grote. Van zijn zeer talrijke
werken is maar een beperkt gedeelte over, al neemt dat nog een
flink aantal delen in beslag. Zijn publieksgerichte werk, in de stijl
van de dialogen van Plato, en zijn materiaalverzamelingen zijn
vrijwel geheel verloren. Wat nu bewaard is, was oorspronkelijk
niet voor publikatie bedoeld en werd gebruikt bij het onderwijs op
Aristoteles' school. Het gaat om boeken over tal van wetenschap-
pen en vakken, zoals biologie, natuurkunde, logica, ethiek, meta-
fysica en retorica.

In zijn Poetica behandelt Aristoteles het ontstaan en de funcde
van de dichtkunst. Hij gaat uit van de fundamentele theorie van
poezie als mimesis, 'uitbeelding', waarbij hij zich vooral concen-
treert op de tragedie en het epos. Tal van begrippen zijn in later
tijd gezaghebbend geworden voor literatoren en wetenschappers.
Een bekend voorbeeld is de katharsis ('reiniging') van de toeschou-
wers, als een functie van tragedie. Maar het werk behandelt ook
de eisen van eenheid en samenhang; de verschillende fasen en
middelen in de plot; soorten dichterlijke woorden en manieren
om kritiek op woordkeus te weerleggen.

De Poetica is geen vlot geschreven werk. Gezien de opzet als
onderwijs-dictaat is het nauwelijks stilistisch verfraaid. Maar het
belang van deze tekst voor de literatuurgeschiedenis is buitenge-
woon groot. Dat geldt al voor de oudheid zelf, maar ook de lite-
ratuur van na 1400, en vooral de classicistische tragedie, is diep-
gaand door Aristoteles beinvloed.

Theorieen uit de Poetica zijn overal in het Europese denken
over literatuur aanwezig. Wie het werk voor de eerste maal leest,
zal er dan ook verbazend veel in terugzien dat hem indirect al had
bereikt. Lezen is hier werkelijk een teruggaan naar de bron.
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Een bekend programmatisch stuk in de Poetica, door velen later als
voorschrift overgenomen, is dat waarin Aristoteles de tragedie
definieert:

^. Welnu, de tragedie is een uitbeelding
- van een ernstige en volledige handeling die een zekere omvang
heeft

- in verfraaide taal waarvan iedere soort zich apart voordoet in
de onderscheiden delen van het stuk

- door mensen die bezig zijn met handelen en niet door middel
van een vertelling
- die door zo te werlc te gaan dat ze medelijden en angst wekt de
vreselijke gevallen van lijden die haar onderwerp bij uitstek vor-
men ontdoet van het element van weerzinwekkendheid.

Met 'veriraaide taal' bedoel ik de taal die ritme en melodic heeft;

met 'de soorten apart' bedoel ik dat sommige gedeelten alleen in
spreekverzen warden geschreven terwijl andere op melodic wor-
den gezet.

Poetica, p. 37

J. M. BREMER: 'Van een aantal grate Grieken bestaan goede sertalingen, bij-
voorbeeld van Homems, Heraclitus, Sofokles, Thuydides, Plato. Maar van
Aristoteles, die boaen hen alien uittorent omdat htj als een vuurtoren yjn
nuchtere licht over al het menselyke en beestachtige heeft laten gcum, is in
onze taal nauweltjks iets voorhanden. ̂ elfs van yjn Poetica, ̂ o weinig
omvangrijk en zo bidtengewoon belangnjk, bleek in slechts mkele bibliotheken
een exemplaar te staan van een Nederlandse vertalmg, en dat was er dan nog
een die slecht was m iwee eeuwen oud: de enige tot nu toe!

Ik aond het em uitdaging om het teproberen. Omdat ik mijn dissertatie
over de Poetica gemaakt had, wist ik hoe moeilijk die tekst was, en ook hoe-
yer hij keeft doorgewerkt in de Westeuropese literatuur. Dat het uiteindelyk
gelukt is heb ik aan tuoee beslissende impulsen te danken. In een vroeg stadi-
um heeftjohan Polak my verzekerd dat hy erop gebrand was de Poetica in
Ztjnfonds uit te geuen. In een later stadium heeft Mek van der Ben gewetens-
solgeholpen om de kwaliteit van vertalmg en aantekeningm naar een hoger
niseau te tillen.'
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LEDEN VAN DE JURY...

Het is haast onmogelijk het belang van de antieke retorica te over-
schatten. In heel het openbare leven van de Grieken en Romei-
nen speelde de kunst van het 'goed spreken een belangrijke rol.
Of men nu stand voor de rechtbank, voor de volksvergadering of
voor een algemeen publiek: succes was afliankelijk van efFectief
gebruik van het woord.

Heel in het bijzonder in het klassieke Griekenland is de retori-
ca tot grote bloei gekomen. Al vroeg stonden grote redenaars op,
en werd er druk aan theorievorming en onderwijs gedaan. In de
oudheid kon men weldra vol bewondering terugzien naar de ver-
maarde 'Attische redenaars' uit Athene, zoals Demosthenes (384-
322 v. Ghr. ), Isokrates (436-338) en Lysias (ca. 445-380).

In Leden van de jury. .. zijn verschillende Griekse redenaars
en verschilleride soorten redevoeringen vertegenwoordigd. De
bloemlezing geeft daardoor een rijk geschakeerd beeld van de
antieke retorica en de cultuur van het klassieke Athene. Dat dit

'klassieke' bepaald niet altijd 'harmonisch' en 'gematigd' is, blijkt
bijvoorbeeld uit twee feUe redevoeringen die Demosthenes en
Aischines tot elkaar richten. Bij het uitvechten van hun persoon-
lijke en politieke geschillen deinzen ze voor geen enkele beschul-
diging ofbelediging terug.

C. M.J. SICKING: 'Wie in igg^ over Griekse literatuw spreekt denkt aan
Homerus ofSofokles, mow niet direct aan de redenaars. Toch hebben de
Grieken zelffiguren als Demosthenes en Lysias belangnjke exponenten van
hun beschasing gewn, zodat wie die wit leren kennen en begrijpen de rede-
naars niet ongestraft kan verwaarloyn. Hunjuridische en politieke redeaoe-
ringen brengen de maatschappy van toen vaak verrassend dichtbij, maar
maken. tegelijkertyd de moeilyk oserbrugbare verschillen tussen toen en nu
voelbaar. Het was dus een even boeimde als lonende opgase om te proberen

een leesbare vertaling te schnjven die de voortdurende spanning tussen vreemd
en herkenbaar zo goed mogelijk intact loot en zo een stuk verkden werkelyk-
heid tot leven wekt zonder de problematische kanten ervan te swdoezelen.'
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Demosthenes. Aanklacht van Ariston tegen Konon ter zake
van mishandeling

. Ze ontdeden mij van mijn mantel, wierpen me op de grond en
duwden me in de modder; ze schopten en sloegen me zo hevig
dat het resultaat een gescheurde lip was en twee dichtgeslagen
ogen. In die toestand lieten zij mij achter: ik was niet in staat op
te staan ofenig geluid te geven. Toen ik daar lag hoorde ik hen
allerlei beledigingen uiten. Voor het merendeel sloegen zij zo lie-
derlijke taal uit dat ik zou schromen lets ervan in uw midden uit
te spreken. Ecu ding echter [... ] zal ik u vertellen. Hij began te
kraaien als een haan en gaf een imitarie van een haan die een
gevecht heeft gewonnen - en de anderen vroegen hem met zijn
armen, als met vleugels, tegen zijn zijde te slaan. Daama werd ik
door voorbijgangers naar huis gebracht - beroofd van mijn kle-
ren, want zij gingen er vandoor met mijn mantel.

Leden van ie jury..., p. 115-116

Ledeii van dejui-).
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THEOPHRASTOS

De Griekse filosoof en natuurkundige Theophrastos (ca. 370-287
v. Chr. ) was een leerling van Aristoteles en volgde hem op in zijn
school. Zijn oeuvre vertoonde een zelfde variatie als dat van zijn
leermeester, maar haast alles ervan is verloren gegaan. De biolo-
gische werken van Aristoteles gingen vooral over dieren, maar
Theophrastos staat bekend als een groot plantkundige. Een paar
botanische geschriften zijn nog bewaard.

Daarnaast hebben we van hem het merkwaardige boekje
Karakterschetsen. Binnen de antieke literatuur is het in geen enkel
genre in te passen. Het bevat een reeks van dertig beschrijvingen
van 'types', varierend van de huichelaar en de hielenlikker tot de
kankerpit en de ongelikte beer. Theophrastos geeft steeds een
korte definitie, gevolgd door een reeks praktische voorbeelden uit
het dagelijks leven.

Wat precies de bedoeling van het boekje was, is niet helemaal
duidelijk. Maar het geeft ons in al zijn concreetheid een heel
levendig beeld van het gewone leven in het Athene van de vierde
eeuw voor Chr. En sommige types zijn ook vandaag nog maar al
te goed herkenbaar.

HEIN L. VAN DOLEN: 'Gttn grotw vermaak dan leedvermaak, geenfeestely-
ker herkenning dan de constatering dat je (kleine) ergemissen van alle eeuwen
yjn.

De Karakterschetsen van Theophrastos zijn staaltjes van senijnige
humor die steeds ten haste van het slachtqffer gaat. Dat alleen al leest lekker
weg. Maar hun onsterfelykheid danken de dertig "zedenprenten" toch sooral
aan de herkenbare, zeg actuele toon. Wie zicft stoort aan de veruaoede en w-
lige pogingen van de ouderejongere am nogjeugdig over te komen, is blij ver-
rast als hy leest dat y>'n oude gek 2300 jaar geleden oak al irriteerde. En
wie aanstoot neemt aan het geouwehoer, gekanker engehannes van zyt mede-
mensen, yd tesreden vaststellen dat hij deze wresel deelt met TJieophrastos.

Juist deze verbondenheid heeft voor my het sertalen - met een schuin oog
op de buurman, de kennis, de vijand en ook op myylfgericht - tot een
"moeitelow moeite" (Plutarchus) gemaakt.'

Over het achterdochdge type schrijft Theophrastos:

^i. ^eg maar gemst dat ienumd die achterdochtig is, iederem bij voorbaat van
boos op^et verdenkt.

In zijn achterdocht laat zo'n man de knecht boodschappen
doen, maar hij stuurt er meteen een andere achteraan die moet
uitvissen hoeveel alles heeft gekost.

Niemand mag zijn portemonnee vasthouden. Dat doet hij
zelf. Om de honderd meter gaat hij dan natellen hoeveel hij nog
heeft.

In bed ligt hij tegen zijn vrouw te zeuren of ze de geldldst wel
op slot heeft gedaan, of de servieskast hermedsch is gesloten en
of de buitendeur vergrendeld is. Haar 'Ja, natuurlijk' weerhoudt
hem er niet van zelf zonder even iets aan te trekken uit bed te

stappen en de lamp aan te steken. Op zijn blote voeten doet hij
daama overal de ronde om alles nog eens na te gaan en komt zo
amper aan slapen toe.

Als je bij hem in het krijt staat, gaat hij in het bijzijn van
getuigen terugbetaling eisen, opdatje achterafniet kunt ontken-
nen dat hetje gevraagd is.

Zijn viltenjas laat hij beslist niet behandelen door de man die
dat het beste kan, nec, dat gebeurt pas als iemand zich volledig
garant voor zo'n man stelt.

Wanneer bijvoorbeeld iemand drinkgerei komt lenen, zou hij
dat het liefste afwimpelen. Betreft het echter een goede vriend of
een familielid, dan ontbreekt het er nog maar aan dat hij het
brandmerkt, het gewicht precies noteert, ofhaast stadegeld had
gevraagd, voordat hij het uideende.

Als hij zijn slaaf meeneemt, moet die voor, en niet achter
hem lopen, zodat hij hem in de gaten kan houden, voor het
geval dat hij er onderweg vandoor wil gaan.

Mensen die iets van hem gekocht hebben en zeggen: 'Schrijf
maar op hoeveel het is, want ik heb het nu te druk', krijgen van
hem te horen: 'Doe geen moeite het geld te sturen, ik blijfwel by
je tot je tijd hebt.'

Karakterschetsen, p. 51
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LUCRETIUS

De dichter Lucretius (ca. 97-55 v. Ghr.) is de eerste Romein die in
de Baskerville Serie is vertegenwoordigd. Hij is de maker van Over
de natuur, een groot leerdicht over Epicurus' natuurfilosofie. Het
gedicht gaat uit van EpicuruB' leer van de atomen en geeft een
radicaal materialisdsche visie op de wereld. De sterfelijkheid van
de ziel, de menselijke zintuigen en beschaving, en tal van ver-
schijnselen op en boven de aarde: alles wordt verklaard in termen
van de atoomleer.

Toch is de toon allerminst die van een afstandelijke technicus.
Fel en gedreven probeert Lucretius zijn lezers te overtuigen. Ook
de keuze voor een aantrekkelijke poetische vorm heeft met dit
streven te maken.

Hoewel Lucretius' verklaringen vaak niet meer kloppen,
maken ze toch een moderne, overtuigende indruk door hun ratio-
nele methode. Misschien nog indrukwekkender is Lucretius'
gevecht met de taal. Het literaire Latijn is in zijn tijd nog niet ver
ontwikkeld en als dichter moet hij al zijn vermogens inzetten om
zijn ambitieuze doel te bereiken. Zijn verzen lopen nog niet altijd
even soepel als die van Vergilius of Ovidius, maar er gaat een
onstuimige kracht van uit. En steeds gebruikt hij heldere beelden
en illustraties uit de zichtbare werkelijkheid. Hierdoor spreekt
Over de natuw ook moderne poezielezers direct aan.
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Over de bliksem schrijft Lucretius onder andere:

^1. 't Bliksemt ook dan als de wolken door samen te stoten een massa

vuurzaden uit elkaar slaan, wat ook gebeurt als men een vuursteen
slaat tegen ijzer of steen, want dan springt er ook eensklaps licht uit
dat als een vuur een regen van heldere vonken doet spatten.
Maar dat wij later de donder met de oren vernemen dan dat wij
't bliksemen zien met de ogen, komt daardoor dat alles veel trager
komt tot de oren dan dat wat beweegt tot de ogen. Dat kunt gij
hieruit bewijzen, dat als gij een man met zijn tweesnijdig ijzer
ver weg een boomstam ziet vellen, dat gij dan nog veel eerder de houw ziet
dan dat de slag door de lucht klinkt. Zo zien wij ook eerder het weerlicht
dan wij de donder vememen, die toch tegelijk met het vuur en
ook door dezelfde oorzaak, het op eUaar stoten, ontstaan is.

Over de natuur, p. 217

AEG. W. TIMMERMAN (.). 1941) Vertaalde m dejaren dertig het hele gedicht.
Hij handhaafde daarbij het oorspronkelyke metrum van de hexameter en
gebruikte een ongekmsteld Nederlands dat nog altydgoed leesbaar is. Na veel
omzwervingm kon het manuscript pas in dejaren tachtig uitgegeam warden.
P. H. Schrijvers heeft de tekst waar nodig bijgewerkt en voor publikatie gereed-
gemaakt. Het resultaat is een waar monument van Nederlandse vertaalkunst.
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CICERO

Weinig antieke schrijvers hebben op de Europese literatuur zoveel
invloed uitgeoefend als de Romeinse auteur Cicero (106-43 v.
Chr. ). Zijn redevoeringen, brieven, filosofische geschriften en ver-
handelingen over retorica raakten al snel wijd verbreid en werden
deels verheven tot de modellen bij uitstek. Met name Cicero's sti-
listische invloed op het Latijnse proza is heel groot geweest. Hij is
de schrijver van het 'Gouden Ladjn', dat sinds de renaissance als
ideaal gold.

Er is veel werk van Cicero bewaard. Door die veelheid en ver-

scheidenheid krijgen we een holder beeld van zijn persoon. We
leren hem kennen in uiteenlopende rollen: als belangrijk politicus
en succesvol redenaar, maar ook als kleinzielige weifelaar; als filo-
soof en theoreticus, maar ook als klager en opportunist. De boe-
ken vullen elkaar hierin aan.

Dat geldt ook voor het rijdsbeeld dat ze opleveren. Cicero leef-
de in een woelige periode, de slotfase van de Romeinse Repu-
bliek. Actueel poliriek nieuws en beschrijvingen van personen en
gebeurtenissen vinden in zijn werk evenzeer een plaats als wijsge-
rige en retorische beschouwingen.

Tussen de verschillende soorten boeken van Cicero bestaan

wel stijlverschillen. Zo gebruikt hij in redevoeringen veel verhe-
vener taal dan in persoonlijke brieven. Maar onder alle omstan-
digheden blijft zijn stijl evenwichtig en verzorgd.

De Drie gesprekken over redmaarshinst uit 55 v. Chr. zijn een goed
voorbeeld van Cicero's werken over retorica. In dit boek bespre-
ken enkele vooraanstaande Romeinen een aantal elementaire vra-

gen over de opleiding van een redenaar. Welke kennis moet hij
hebben? Hoe moet hij zijn stof ordenen en zijn rede opbouwen?
Welke stilisdsche kwaliteiten moet hij nastreven? Wat is de meest
doeltreffende voordracht?

Het boek heeft sinds de renaissance een grote invloed uitgeoe-
fend op het denken over 'de Europese mens'. Maar daarnaast is
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het ook een levendig en leesbaar betoog. Het bevat bijvoorbeeld
passages over taalschoonheid, geheugentraining en het gebruik
van humor. Voor iedere taalgebruiker blijven zulke onderwerpen
van belang.

In de bloemlezing Rome in revolutie gaat het om meer politieke
zaken. Het boek vertelt over de actuele ontwikkelingen in dejaren
50-46 v. Chr. Dat zijn de laatstejaren van de burgeroorlog tussen
Caesar en Pompeius, die uitmondt in de monarchie van Caesar
en de latere keizers. Cicero hangt de oude, republikeinse waarden
aan, en zet zijn kaarten aanvankelijk op Pompeius. Dat blijkt een
verkeerde keuze, want Pompeius verUest de strijd. Daarop ziet
Cicero zich gedwongen zich met Caesar te verzoenen en hem
zelfs te vleien met uitbundige lofredes.

Rome in revolutie geeft een rijk beeld van deze turbulente fase in
Cicero s leven en in de Romeinse geschiedenis. Persoonlijke en
politieke brieven van Cicero vormen de hoofdmoot. Ze warden
aangevuld met onder meer gedeelten uit het geschiedwerk van
Caesar en andere documenten van ooggetuigen. Door het bijzon-
dere en gevarieerde materiaal kan de lezer de gebeurtenissen op
de voet volgen. Mede daardoor wordt de tragiek van Cicero
scherp voelbaar.

In 45 v. Chr. was Cicero's politieke rol praktisch uitgespeeld. Hij
trok zich terug en wijdde zich aan de filosofie. In slechts tweejaar
produceerde hij een hele reeks van wijsgerige geschriften, waarin
hij de Griekse filosofie introduceerde in het Latijn. De goden uit 45
v. Ghr. is een aantrekkelijk voorbeeld van zijn filosofische boeken.

Hierin komen enkele radicaal verschillende Griekse opvattin-
gen over de aard van de goden aan bod. Elke filosofische school
wordt in het gesprek vertegenwoordigd door een Romein. Be-
langwekkende onderwerpen passeren hierbij de revue, zoals de
goddelijke voorzienigheid, de pracht van de sterrenhemel en de
fraaie bouw van het menselijk lichaam. Dit alles wordt gelardeerd
met tal van historische voorbeelden en poeziecitaten. Behalve een
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interessante staalkaart van opvattingen vormt het werk daardoor
een boeiend en amusant onderzoek. Cicero schrijft niet voor spe-
cialisten en is daardoor steeds uitstekend te volgen.

HEDWIG W.A. VAN ROOIJEN-DIJKMAN: 'Toeaallige omstandighfden
maakten mij samen met Anton Leeman tot vertaalster van Cicero's Drie

gesprekken over redenaarskunst. Ik had Cicero vanafmijn studietvjd
allijd gewaardemd am zyn veekgdigh^id, ajn heldere wijw van betogen en
yjn aloeimde taalgebmik. Het vertalen van dit bijzondere werk, w rijk aan
inhoud, variatie en speelse humor, zo plezierig door zy'n lesendige dialoog-
vorm, heeft mijn bewondering en sympathie voor Cicero nog doen tomemen.

Dey geaoelens verminderdm met, torn i/c voor Rome in revolurie onder
andere met de brievm van Cicero te maken kreeg. Vooral in de openhartige
brieven cum yjn boez. em.vriend Atticus is Cicero verrassend direct aanwey.g
met alle sterke en zwakke kanten van yjn persoonlykheid. En het yjn niet
alleen zijn sredeliwendheid, yjft hoogstaande principes, vjn humor en relati-
veringsvennogen, aijn beminnelykhdd en yjn z.org am de staat en am zijn
dierbaren, maarjuist ook zyjn twijfels m menselijke yvakheden die hem naar
mgn mening op wonderlyke wijw tot een man van any tijd maken - een
man die ik graag tot sriend had willen hebben.

Daamaast werd ik, werkmd aan Rome in revolutie, ook in toenemen-
de mate gefasdneerd door de persoonlyke uitingm van andere koofdrolspelers
in het drama van de burgeroorlog: Caesar, Pompeiw en vele anderen. Dank
zij Caesars eigen verslag en de sele bewaarde bneaen van en aan Cicero is het
ons mogelgk over een afstand van twintig wuwen mensen te ontmoetm in yer
herkenbare situatws...'

In Drie gesprekken over rederuiarskunst komt een van de gesprekspart-
ners op het onderwerp van humor als wapen in het overredings-
proces. Er zijn verschillende soorten grappen die gebruikt kunnen
warden. Een voorbeeld hiervan is de inhoudelijke grap.

^. Geesrig zijn ook opmerkingen die de onuitgesproken suggestie
van een grap bevatten. Hiertoe behoort de reacde van een Sici-
lier die, wanneer een vriend bij hem komt Idagen, omdat zijn
vrouw zich aan een vijgeboom heeft opgehangen, tegen hem
zegt: 'Zeg doe me een plezier, en geefme wat stekjes van die
boom!' Eveneens valt hieronder wat Catulus tegen een slechte
spreker zei. De man verbeeldde zich in zijn peroratie medelijden
bij zijn gehoor te hebben opgewekt, en terug op zijn plaats vroeg
hij Catulus: 'Denkje dat ik medelijden heb gewekt?' 'Groot
medelijden zelfs, ' zei Catulus, 'ik denk niet dat er iemand is met
zo weinig gevoel dat hij jouw rede niet meelijwekkend vindt.'

Drie gesprekken over redenaarskunst, p. 189
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In 49 v. Chr. is de burgerooriog in volle gang. Cicero, aan grote
twijfel ten prooi, schrijft aan zijn vriend Atticus:

^. Intussen moetje het me maar vergeven dat itje zo vaak en zo
uitvoerig schrijf- ik kom erdoor tot rust en tegelijk wil ik brieven
vanjou uidokken, en vooralje advies over wat ik moet doen en
welke gedragslijn ik moet volgen. Moet ik me midden in het

strijdgewoel storten? Ik deins niet terug voor de gevaren, maar ik
barst van ergernis, omdat alles zo onberaden, zo in strijd met
mijn advies gedaan is! Ofmoet ik afwachten, uitvluchten zoeken
en me ten slotte aansluiten bij degenen die de macht in feite in
handen hebben? 'Ik wees de Trojanen', en ik word niet alleen

door mijn burgerplicht, maar ook door mijn vriendenplicht
weerhouden, hoewel ik dan toch weer aarzel uit medelijden met
onze zonen. Ik weet dat je dezelfde zorgen hebt, maar schrijfme
toch iets, nu ik zo van streek ben, en vooral wat ik volgens jou
moet doen, als Pompeius Italie verlaat.

Rome in revolutie, p. 54

Rome in rcvolutie

Doe umpmrn van Caesar

CKero t:n aiidne ooggftuigcn
y, 46vCh^

Cicero

Dc goden

A

5°

Volgens de Stoicus Lucilius Balbus, een van de gesprekspartners
in Degoden, blijkt de goddelijke voorzienigheid uit de bouwvan het
menselijk lichaam, bijvoorbeeld van de handen.

^. En dan de handen die de natuur aan de mens heeft gegeven: wat
zijn dat geschikte instrumenten in tal van vakken! De vingers
kunnen gemakkelijk gekromd en gestrekt warden dankzij de soe-
pele gewrichten en hebben geen moeite met welke beweging dan
ook. Voor schilderen, beeldhouwen, beitelen en het ontlokken

van geluiden aan snaar- en blaasinstrumenten is de hand dus

geschikt door de bewegingen van de vingers. En die dingen zijn
nog maar voor het plezier! Er zijn ook echt noodzakelijke din-
gen, ik bedoel landbouw, bouwkunst, het weven en naaien van

kleren, en alle vormen van brons- en ijzerbewerking. Hieruit valt
te begrijpen hoe wij alles bereikt hebben: de ontdekkingen van
de geest en de waamemingen van de zintuigen hebben wij toege-
past met handen van makers; we hebben daardoor een dak

boven ons hoofd, we zijn gekleed en beschermd; en we hebben
steden, muren, huizen en tempels.

De goden, p. 107-108

VINCENT HUNINK: 'In De goden van Cicero zijn de scepsis en mtionele
kritiek van Cotta voor my het rwest herhnbaar, maar eigmltjk vind ik de
eigenzinnige theologie van Epicums veel aardiger. En het mooiste amd ik wat
me het meest vreemd is: de Stouche gedachten over harmonie van de kosmos en
doelgerichtheid van wereld en mens. In ony tijd van chaos en leegte wekken
zulke passages bij my een zoete weemoed. Juist wat in een klassieke tekst

anders is, z.tt me aan het denken. Maar De goden intrigeert me nut
alleen als Jzlosofisch betoog. Door de yer ver^orgde stgl is het ook gewoon
mooiom te lezen.'
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VERGILIUS

Zoals Cicero de norm werd voor het Romeinse proza werd Ver-
gilius (70-19 v. Chr.) die voor de poezie. Vanafzijn eigen tijd geldt
hij vrijwel onbetwist als de grootste Romeinse dichter. Afgezien
van enigejeugdwerken berust zijn roem op drie boeken: een klei-
ne bundel Bucolica of Herderszingen, het leerdicht Georgica ofHet boe-
renbedrijf 'over de landbouw en het grote epos Aeneis.

Het laatstgenoemde werk vertelt over de zwerftocht van Aene-
as vanuit Troje naar Latium en de gebeurtenissen die voorafgaan
aan de legendarische stichting van Rome.

Het werk is bewust opgezet als een nationaal epos, een
Romeinse pendant van Homerus Ilias en Odyssee. Griekse mytho-
logie, geschiedenis en literatuur warden opgenomen in een Ro-
meins kader, waarin het wemelt van vooruitblikken naar het late-

re Romeinse Rijk. De Aeneis is eeuwenlang gezien als een
triomfzang op het Romeinse imperialisme. In recente tijd is er
juist op gewezen dat op veel plaatsen dissonanten klinken: twijfel,
verdriet over geweld, huiver voor schending van de natuur. Mis-
schien zijn beide waar. De Aeneis heeft niet een precieze bood-
schap, is niet of licht of donker, maar beweegt zich eerder in de
schemergebieden daartussen.

lets dergelijks geldt ook voor de Georgica. De vier boeken geven
voorschriften over de akkers, de bomen, het vee en de bijen. Toch
vormen ze geen technisch leerboek, bedoeld voor boeren. Daar-
voor zijn de aanwijzingen veelal ook te vaag en te poetisch. De
doelgroep is eerder die van poezielezers in de stad. Het werk geeft
bovendien geen onbekommerd verheeriijkend beeld van het land-
leven: in het boerenbedrijf blijken ziekte, dood en mislukking
alom aanwezig. De bekroonde en geliefde vertaling van de dich-
teres Ida Gerhardt laat al deze nuances van Het boerenbedryfmtko-
men.

Vergilius' harmonische stijl en dichterlijke gevoeligheid geven
de lezer geen pasklare antwoorden, maar laten juist ruimte voor
interpretatie en verbeelding. Hoe vaker je Vergilius leest, des te
meer winnen zijn teksten aan betekenis en rijkdom.
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Na de vele omzwervingen bereiken Aeneas en zijn mannen ein-
delijk de kust van Italie.

^. Reeds kleurde de zee zich rood door de stralen en hoog aan de
hemel glansde op haar rozige tweespan de goudgele Aurora, toen
de wind ging liggen en plotseling elk zuchtje verdween; moei-
zaam kliefden de riemen het weerstrevende zeevlak. Hier ont-

waarde Aeneas van verre uit zee een reusachtlg woud; hierdoor
stroomt de bekoorlijke Tiber met zijn snelle kolken, geel door het
vele zand en start hij zich in zee. Random en erboven vervulden
bonte vogels, gewend aan oever en stroombed, met hun strelend

gezang de hemel en vlogen rond in het woud. Aeneas beval zijn
mannen de koers te wenden en de steven landwaarts te richten;

verheugd voer hij de donkere stroom op.
Nu, Erato, zal ik verkondigen, welke vorsten, welke tijden er

waren, hoe de toestand in het oude Latium was, toen voor het

eerst de vreemde vloot op de Ausonische kusten landde, nu zal ik

het begin van de oorlog bezingen. Onderwijs, o goddelijke Muze,
de dichter. Ik zal zingen van gruwelijke krijg, van veldslagen en
koningen door toorn tot moorden gedreven, van het Tyrrheense
leger, van Hesperia, geheel te wapen gesneld. Een grootser reeks
van dingen rijst voor mij op, een grootser taak ondemeem ik.

Aeneis, p. 121-122

M. A. SCHWARTZ VKftaalde niet alleen Griekse auteurs, maar bracht in

ig^g ook een volledige Aeneis-aertaling uit. Net als in zijn Homaus-
aertaling koos hij voor een weergave van ketgedicht in sterk ritmisch pro^a.
En ook hier yjnjuist door het opgeven van de versvorm depoetische wggings-
kracht en leesbamheid intact gebleven.

De Aeneis is ook als goedkope paperback verkrijgbaar.
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Gerard Koolschyn vertaalde de veelgeleyn tweede ̂.ang van de Aeneis als
De val van Troje. Aeneas vertelt hierin over de inname van Troje en over
yjn vlucht uit de stad.

GERARD KOOLSGHIJN: 'De conwiando Sinon heeft sjjn werkgedaan. Het
houten paard staat op de citadel van Troy. De Trojanenfeesten. Kees Pens
denkt dat je over een enjambement met kuntjuuken. Wat een onvergetelijk
enjambemmt in de regels ay-sy! ("Intussm draait het heelal en uit de
aceaan schiet de nacht)

involvens umbra magna terramque polumque
Myrmidonumque dolos...
en wikkelt in machtige schaduw aarde en kernel

en Myrmidonenlisten..."
Hetgeklungel op aarde onder het hemelgewelf. Maar ach, ik kan het rym
polumque/ donumque niet eens vertalen.'

"^. Intussen draait het heelal en uit de oceaan schiet

de nacht en wikkelt in machtige schaduw aarde en hemel
en Myrmidonenlisten. Uitgestrekt zijn in hun huizen
de Teucren verstomd, slaap heeft hun moede leden omhelsd.
De Griekse vloot was intussen met schepen in slagorde op weg
in de gunstige stilte van een zwijgende maan, vanafTenedos
naar het vertrouwde strand, toen een vuur van het koninldijk schip
werd getoond en hij, onbillyk verdedigd door het goddelijk lot,
de Grieken die in de buik zijn gesloten, de grendel van pijnhout
heimelijk losmaakt: Sinon. Het geopende paard brengt hen
terug in de lucht, uit het holle hout tonen zich, blij,
Thessandrus en Sthenelus, leiders, de ellendige Ulixes,
glijdend langs een neergelaten touw, Acamas, Thoas,
Peleus' kleinzoon Neoptolemus, en Machaon als eerste,
Menelaiis, en de lisdge bouwer, Epeiis zelf. Zij bestormen
de stad, die in slaap en wijn is begraven. De wacht wordt geveld,
door de open poorten ontvangen zij al hun trawanten,
de colonnes in het komplot worden verbonden.

De val van Troje, p. 17
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IDA GERHARDT vertaalde de Georgica gedwende de oorlogsjaren. Marie
van der ̂ eyde hierover in De hand van de dichter (1974): 'Dit was
Ida's werk in de hongenuinter, - en torn ik begin ig^g naar Kampen hvam
afzakken en vijfmaanden lang de Kampmse gastorijheid genoot, was het
werk van ons samen. ledere asond, injassen gehuld aan weerszijden van een
dovende kachel, met kongenge magen en in het donker (het oliepitje was sen
luxe), ploeterden wij op de Georgica. Toch een rijk rantsoen, achteraf
beschouwd!'

^. Vaak ook, als er bar weer op komst is, ziet gij sterren
flitsend verschieten in de lucht en in het nachtelijk
donker een lange streep van witte vlammen trekken;
soms stuift het ook fijn kaf; het vallend blad blijft dwarrelen,
oflosjes op het water spelen lichte pluisjes.
Maar als het weerlicht aan de kant van 't grimmige noorden,
als donderen de zuid-westrevieren, komt het hele

land blank van het wassend water, en op zee bergt iedere
schipper het kletsnat zeil. Te overvallen hoeft ons
de regen nooit: kraanvogels vluchten voor de bui uit
de diepe dalen in; de vaars - de kop ten hemel
getild - staat met gesperde neus de lucht te snulven;
ijl roepend scheert de zwaluw 't waterbekken over,
en uit de madder kwaakt 't naargeestig koor der kikkers.

Het boerenbedrijf, p. 24-25
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HORATIUS

Horatius (65-8 v.Chr.) wordt vaak in een adem genoemd met Ver-
gilius als de tweede grote Romeinse dichter. Toch is zijn werk heel
anders dan dat van Vergilius. Hij waagde zich niet aan de grote
genres van leerdicht en epos, maar maakte gedichten van kleine-
re omvang. Van zijn hand bezitten we Satiren en Jambische veryn,
kunstige Oden in bijzondere versvormen, en gemoedelijke Brieven in
versmaat.

Tot die laatste groep behoort een brief van 476 regels aan twee
jonge dichters, de zoons van zijn vriend Piso, waarin hij uitge-
breid ingaat op de dichtkunst. Net als in Aristoteles' Poetica ligt het
accent in hoofdzaak op epos en drama. Enkele basisprincipes
komen ter sprake, zoals het belang van eenheid en variatie en de
noodzaak om lezers tegelijkertijd iets te leren en te amuseren.
Veel waarde hecht Horatius aan het dichterlijk ambacht. Om het
vak goed te leren moetje volgens hem hard studeren, voorgangers
navolgen en langdurig aan je werk vijlen. Dat heeft hij duidelijk
ook zelf gedaan. Steeds weet hij fraai en pundg te formuleren.
Elke zin is raak.

Horatius' brief met los aaneengeregen adviezen is vanaf de
renaissance opgevat als een systemadsch leerboek, dat onder dich-
ters en literatoren een enorm gezag kreeg, vergelijkbaar met Aris-
toteles' Poetica. Maar daarmee werd het oorspronkelijke brief-
karakter vaak uit het oog verloren.

Sinds de romantiek warden in onze cultuur doorgaans heel
andere eisen gesteld aan dichters. Die grotere afstand tot Horati-
us maakt het de lezer nu mogelijk de Ars Poetica te lezen voor wat
de tekst wilde zijn: een onderhoudend pleidooi voor zorgvuldig-
heid en vakbekwaamheid bij het dichten.
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'^. Auteurs, houdt stofkeus en bekwaamheid in balans.

Bedenkt dus goed waar ge uw schouders mee belast,
want als men zijn gekozen onderwerp beheerst,
heeft men met stijl en heldere opbouw geen probleem.
De kracht en charme van de opbouw, denk ik, is:

zeg nu meteen wat nu meteen gezegd moet zijn.
Stel uit en schrap voor het moment het grootste deel.

In het kiezen van zijn woorden dient een schrijver ook

behoedzaam en met fijn gevoel te werk te gaan.
Voortreffelijk wanneer een combinade slim
't gewone woord vemieuwt. Maar als een nieuw begrip
met een moderne term moet warden aangeduid,

verzin dan woorden, nooit gehoord door een Romein
in lendenschort; gebruik dat recht dan wel discreet.

Ars Poetica, p. 29

P. H. SCHRIJVERS: 'Eindjaren zwentig was ik aanweyg by een redactie-
vergadenng ten huiy van Johan Polak. Johan lanceerde het project "antieke
literaire theorieen in vertaling": Longinus, Over het verhevene, Aristote-
les, Poetica en Horatius, Ars Poetica. Maar van de Ars bestond geen
modems sertaling. Peift^end zeijohan dat ik misschien wel een werkser-
taling wilde leoeren, dan kon men altgd nog de hulp van een literator inroe-
pen. Was ik door die opmerking onbewust in mijn wiek geschoten? Ik west
het niet meer. Tijdens een lange, hete corner overviel mij in ieder gesal de
onbedwingbare lust am het ylf te proberen: ten metrische sertaling van de
Ars in evemieel verzen als het orgineel. Ik herinnm my hoe ik met enig angst
en beven een eerste proeae van honderdvijftig aerzen naarjohan opstuurde.
Binnen em week kreeg ik een brief- ik beyt hem helaas nut meer - en de
eerste y.n, waarin hij my als dichter begroette, ben ik nooit vwgeten. Ik wist
(OCT ook al dat menjohans exuberantie met enige karrels tout moest nemen,
maar tk voelde me tock geoleid en aangemoedigd. In recordtyd heb ik de ver-
taling voltooid, die in ig8o bij Athenaeum is serschenen. fonder de uitda-
ging en de brief van Johan wu ik nooit oem sertalen z.ijn begonnen. Het doet
me gemegen dit voor de eerste her eens hardop te yggen.'
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OVIDIUS

Vergilius en Horatius zijn altijd door lezers bewonderd. Ovidius
(43 v. Chr.-i8 na Ghr.), traditioneel de derde Romeinse dichter, is
vooral geliefd. Vanaf de oudheid heeft zijn hoofdwerk, de
omvangrijke Metamorphosen, tot de verbeelding gesproken. Talloze
geleerden, kunstenaars en andere lezers hebben de betovering
ondergaan van dit elegante en onderhoudende dichtwerk.

Het vertelt een enorm aantal mythologische verhalen, verbon-
den door het modef van 'gedaanteverandering'. De verhalen
beginnen of eindigen met mensen die in dieren of bomen veran-
deren, dingen die van uiterlijk wisselen ofgoden die mensen wor-
den. In eindeloze variaties op het grondmotief trekken verhalen
langs het oog van de lezer: ontroerend, mooi, wreed of teder, vol
bekende en onbekende namen. Daarbij is Ovidius als dichter niet
alleen belezen, maar ook humoristisch en bijzonder gevoelig voor
taal. Hij speelt even gemakkelijk met klanken en ritme als met
mythologische thema's.

De nieuwe, volledige vertaling van de Metamorphosen van M.
d'Hane-Scheltema werd bij verschijnen in 1993 door pers en
publiek enthousiast onthaald. De uitgave beleefde al binnen enke-
Ie weken een herdruk en inmiddels zijn al meer dan tienduizend
exemplaren verkocht.

Ovidius

Metamorphosen
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Een van de vele gedaantewisselingen in de Metamorphosen is die van
Aeneas' schepen in waternimfen, op het moment dat zij vernie-
tigd dreigen te warden door vuur.

^i. De Godenmoeder wendt de lu-acht van een der winden aan

om van Aeneas' vloot de ankertouwen te verbreken;

zij jaagt de schepen voort, doet ze op volle zee vergaan,
maar hun doorweekte hout verandert in een levend lichaam,

de ronde achterstevens krijgen trekken van een hoofd,
de riemen warden handen, voeten maken zwemgebaren;
wat scheepsflank was, blijft flank; de ballc, die onderlangs de kiel
de romp in 't midden steunt, verandert nu tot ruggegraat;
zijmasten warden armen, touwen soepel vallend haar;
de kleur blijft wat zij was: zeeblauw - als blauwe watemimfen
vermaken zlj zlch meisjesachtig in dezelfde zee
die eerst hun grote schrik was. Uit hard bergboshout geboren
zijn zij in soepel water thuis, hun oorsprong raakt hen niet.
Maar niet vergetend hoeveel zeegevaren zij meermalen
zelf hebben ondervonden, bleden zij een schip in nood
nog vaak hun hulp aan, mits het niet beladen is met Grieken!
Sinds Troje's val vervuUen de Pelasgen hen met haat,
ja, met een blij gelaat hebben ze naar Odysseus' schipbreuk
gekeken, en met even blij gelaat het vaartuig van
Alcinoiis met hout en al tot rotssteen zien verharden.

Metamorphosen, p. 363

M. D'HANE-SCHELTEMA: 'OvidiuS' WCrk, VOOrd zijn Metamorphosen,
was atom bekend. Weliswaar las geen mens dat epos in zyi geheel, maar

het bleefookfragmentansch of' zflfs ongelezen ten van de bekendste werken
uit de literatuw. Torn ik enige malen in een Nederlmidse catalogus ofkrant
citaten aantrofuit een Engelse prowsertaling, ergerde ik my, en in stilte
began ik wat met book i te experimenteren, ponder al te veel affiniteitsgevoe-
lens. En ye, de vonk sloeg snel ever: ik werd verrast door een "ars poetica"
die my bij de fraffnentarische lectuur wait zft had getroffen. Ik aoelde regel
soar regel, hoe Ovidiusjuist door de opzet van het grate geheel was gemspi-
nerd, en net als hy bleefik tot het einde sers-verslaafd.'
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PETRONIUS

In de antieke literatuur is niets vergelijkbaar met het Satyricon van
Petronius (.|- 66 na Chr. ), een vertrouweling van keizer Nero. Het
is een fragmentarisch overgeleverde avonturenroman, die zich
afspeelt in de lagere regionen van de Romeinse maatschappij.
Van degelijke moraal of nuttige levenslessen is hier nu eens geen
spoor te zien. Het is een boek vol spanning en seks, dubbele
bodems en literaire parodieen.

De hoofdpersonen zijn nogal louche maar sympathieke slaven
en vrijgelatenen. Via hun belevenissen geeft Petronius een onver-
getelijk beeld van het leven in het Romeinse Zuid-Italie. Er wordt
bedrogen, gescholden en gevochten, maar ook vriendschap geslo-
ten, plezier gemaakt en gevreeen. De bekendste passage is die
over 'het feestmaal bij Trimalchio', waarin decadente gerechten
en verhalen van plat pratende gasten elkaar in hoog tempo afwis-
selen.

Vanwege de vermeende immoraliteit is de roman lange tijd
verguisd en stiekem gelezen. Tegenwoordig wordt Petronius meer
gelezen dan ooit. 'Levendig' is een te zwakke aanduiding voor het
Satyncon. De humor en de personages zijn zo levensecht, dat voor
een moderne lezer de afstand in tijd al gauw wegvalt. Je belandt
er midden in de Romeinse wereld.

A.D. LEEMAN: 'Het vertalen van Petronius en Cicero heeft voor mij een
wezenltjke betekenis gehad. Petronicus keeft my geholpen bepaalde taboes te
doorbreken en mij te realiseren waarom ztjn rommiteksten inderdaad hoag
niveau hebbm en een y) hoog mogeltjk niveau van vertaling eisen. Myn
gebruik van het Nederlands is oak door het vertalen van Cicero aeel bewuster
en genuanceerder geworden. Ik heb dejuistheid beseft van Cicero's stelling dat
yjn vertalingen uit het Grieks yjn eigen Latijn hebben serfijnd. De goede
vertaling aereist dat mm ook in stilistisch opycht de oorspronkelijke tekst laat
meeklinhn, esenwel ponder dat de soepelheid van het Nederlands dawonder
Igdt. Bit doet een beroep op de eigen artistieke creativiteit. Inhoudeltjk voel ik
my met Cicero venaant door yjn brede humanistische instelling. Cicero en de
cynicus Petnnius representeren de beide polen die ik in mezelf aanwezig voel.'
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Tijdens het feestmaal van Trimalchio neemt de voddenkoopman
Echion het woord. Hij heeft duidelijke opvattingen over de
opvoeding van zijn zoon.

^S> Die Ideine knul van me wordt zo langzamerhand al een leerlinge-
tje voor u. Hij kent de tafel van vier al. Als ie tijd van leven heeft

kan ie een best hulpje voor u warden. Hij zit al zijn vrije tijd met
zijn neus in de boeken. Hij kan goed leren en is van het goeie
hout: alleen is ie gek op vogels. Ik heb al drie vinken van hem
afgemaakt: ik zei maar dat de kat ze opgegeten had. Maar toen
kreeg ie weer andere hobbies; het liefst zit ie te schilderen. Maar

hij doet ook goed zijn best in Grieks, en met Latijn begint het
ook al aardig te komen. Had ie maar niet zo'n zelfmgenomen
meester; die houdt nooit voet bij stuk en hij komt vaak niet eens
opdagen op les. Hij kent zijn zaalges wel, maar werken - ho

maar. Er is ook nog een andere meester, niet zo knap, maar die
heeft hart voor dejongens: hij leert ze meer dan ie zelfweet. Op
zondagen komt ie vaak bij ons thuis en is blij met alles watje
hem voorzet. En ik heb nou ook voor diejongen een paar van
die wetboeken met rooie letters gekocht, want ik wil dat ie ook
wat in de Rechten rondsnuffelt: dat is nuttig voor huiselijk
gebruik, en er zit een goeie boterham in. In de letteren heeft ie
nou genoeg gemodderd. En als ie het verder verrikt om te blok-
ken dan laat ik hem voor een ambacht opleiden - kapper of vei-
lingmeester, of op zijn minst toch praktizijn: vakkennis kunnen ze
je van je leven niet afnemen!

Satyncon, p. 60
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JUVENALIS

Subtiliteit en fijnzinnigheid zijn bij de dichterjuvenalis (ca. 58-130
na Chr. ) ver te zoeken. In zijn Satiren is het eerder 'van dik hout
zaagt men planken'. Ofhetnu over schoonmoeders gaat of over
misstanden in Rome, over homo's, vrouwen of vreemdelingen,
Juvenalis ontziet niets en niemand. Steeds is zijn pen in gal ge-
doopt. Zijn spot is hard en bijtend.

Het inktzwarte beeld datjuvenalis van zijn rijd schetst, is wel
erg zwaar aangezet. En de moraliserende tirades lijken niet altijd
even oprecht. Maar bij de Romeinen mochten dichters veel meer
dan normaal. Zelfs obsceniteiten en grove beledigingen die in het
gewone leven taboe waren, vonden hier een soort uitlaatklep.

Juvenalis' kritiek is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. De
mikpunten van zijn spot moeten herkenbaar zijn geweest voor
zijn tijdgenoten. Maar de alledaagse werkelijkheid wordt in zijn
Satiren verbogen en uitvergroot als in een lachspiegel. Thema's als
vreemdelingenhaat en seksisme zijn van alle tijden. Daardoor
schopt Juvenalis de lezer ook nu nog regelmatig tegen het zere
been.

De poezievertaling van M. d'Hane-Scheltema werd in 1986
bekroond met de Martinus Nijhoffprijs.

6z

Sprekend over buitenlanders in Rome gaat Umbricius, een vriend
vanjuvenalis, flink tekeer.

"^. Ik aarzel niet er recht voor uit te komen

dat ik vooral een mensengroep ontwijk,
de lievelingen van het rijke Rome:
die Griekse droesem, waar die stad van ons

verziekt van is - en veel meer buitenlanders!

Hoe lang al stroomt de Syrische Orontes
hier in de Tiber uit en scheidt een vloed

van taal en mode af, van tamboerijnen,
exotisch fluit- en harpspel en van hoeren
die met een bontgekleurde lintenhoed

bij 't Circus prijken. Ga er zelf maar kijken!
Ach Romulus, uw eigen oer-Romelnen
lopen op feestsandalen rond en tooien
hun ingezalfde hals met Griekse kralen.
En oosterlingen - Grieken, Macedonen,

Kleinaziaten, Archipelbewoners -
bezetten onze heuvels, Viminalis

en Esquilijn vooral; en daar krioelen
ze rond in rijke villa's en ze voelen
zich heer en meester hier.

De Satiren, p. 33

M. D'HANE-SCHELTEMA: 'Juvmalis oefende een gehewm. w.nige aantrek-
kingskracht op my uit, al voordat ik sgn werk hadgelezen: zyn Satiren
warm gem school- of studielectuur, maar yjn adagia en spitsvondigheden
doken in allerlei latere teksten op. En in de destijds y> populaire Hamlet-
verfilming speelde Laurence Olivier de scene rond "words, words, words" w
fraai dat het leek ofalles voortkwam uit dat ene Juvenalis-boekje in zzjn
handen. Kort daccrop kocht ik een tweedehands negentiende-eeuwse uitgase en
werd ik volstrekt gegrepm door dat mooie, satirische Latijn. Het maken van
een Kteraire sertaling werd gestimuleerd door de gedachte dat dey ongele^en
dichter niet onbekend mocht blyvm. Maar soar mijzelfwas het bovendien de
mige manier om de tekst werkelijk te doorgronden.'
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PRIAPEA

Het opvallendste aan afbeeldingen van de Romeinse god Priapus
is zijn enorme fallus: symbool van de vruchtbaarheid die hij
schenkt, maar ook van zijn vermogen om kwade invloeden af te
weren. Bij Latijnse dichters is Priapus vooral het mikpunt van
grove spot. Priapea, 'Priapus'-verzen, werden zelfs een vast type
'light verse'.

Uit de oudheid is een bundel met tachtig Priapea bewaard ge-
bleven. De anonieme dichter ervan (ca. 100 n. Chr. ) blijkt de kunst
voortrefTelijk te verstaan. Scheq3 en erudiet varieert hij schijnbaar
moeiteloos op de beperkte Priapus-thema's. Zijn taal is obsceen
en zijn grappen zijn rauw, zoals de regels van het genre eisen. Het
doel was hier niet om eeuwige roem te verwerven, zoals zo vaak in
de antieke poezie, maar om amusement te brengen. Toch krijgen
wij in de Priapea ook nog zicht op lets diepers: de antieke seksuele
moraal. Het andeke 'machismo' wordt door vertaler Harm-Jan
van Dam ook vakkundig blootgelegd in zijn inleiding.

Vanwege hun obscene inslag zijn de Priapea lange tijd verwaar-
loosd. Deze uitgave brengt ze weer onder de aandacht, door mid-
del van de eerste vertaling in het Nederiands, met daarnaast de
originele, Latijnse teksten.

HARM-JAN VAN DAM: 'De combinatie van elegantie en grofheid trekt me
aan in de Priapea. Ik heb een yuak aoor nut volkomen harmonieuw, licht
gekunstelde poe'zie, en ys kwam ik ook de Priapea tegen. Bijna nergens w
je zo goed gedemonstreerd dat Latynse poe'zie ook een spel is: de dichter
bewees sj.jn kunst door voorgangers te imiteren, vaneren en parodieren; hoe
spitsvondiger de variatie, des te meer bewondering had het publiek. De dich-
ter van de Priapea speelt dit spel op onna-solgbare wijy, ook door onophou-
delijk ychzelfop de vierkante centimeter te varieren. Het ondenverp en ̂ ijn
behmdige behandeling sond ik onweerstaanbaar; en de ontdekking dat er nog
gem. vertaling van bestond, vormde een uitdaging: lezers van nu duidelijk te
maken dat oak dey caleidoscopische combinatie van klassiek en obsceen
typisch antiek is.'

Wees welkom, welkom, alien, het is geen schande

de geile god zijn tempeltje in te gaan.
Namje vannacht een meisje onder handen?
Blijf daarom toch niet schuchter buiten staan.
Bij hemelgoden word je uitgesloten,
maar ik ben uitschot, godje dat het zaad
beschennt en dat hier in zijn blote kloten,

schaamte voorbij, onder de hemel staat.
Dus wie maar wil kan rustig binnengaan,
al kleeft de stank van het bordeel hem aan.

Zolangje niet brutaal lets van mij steelt,
blijfje een maagd en Vesta's evenbeeld.
Maar anders schiet mijn kruisboog je z6 open,
datjeje eigen kont komt uitgekropen.

Priapea, p. 39, 49

Pnapea
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PLUTARGHUS

De Griek Plutarchus (ca. 46-120 na Chr. ) is altijd een veelgelezen
schrijver geweest. In de eerste plaats is dat te danken aan zijn tal-
rijke biografieen van beroemde mannen uit de oudheid. Daar-
naast schreef hij een groot aantal andere werken, die de verza-
melnaam Moralia dragen. Het zijn wijsgerige traktaten, brieven,
dialogen en voordrachten over allerlei onderwerpen.

Voor Huwelijk. Moraal enpraktijk zijn drie geschriften uitgekozen
waarin het huwelijk centraal staat. In het befaamde Erotikos of
Gesprek over de liefde wordt getwist tussen voorvechters vanjongens-
liefde en van liefde voor vrouwen. De tweede soort, die voor Plu-
tarchus automatisch thuishoort binnen het huwelijk, komt als de
beste uit de bus.

Adviezen aan eenjong echtpaar is een collectie traditionele raadge-
vingen voor partners. Saamhorigheid is het ideaal, maar de man
moet wel de baas zijn.

De troostbrief aan mijn vrouw is het meest persoonlijk. Plutarchus
laat hier iets zien van de grote wederzijdse Uefde tussen hem en
zijn echtgenote, naar aanleiding van de dood van hun dochtertje.

Plutarchus

Huwelijk
moiaa! en prAktijk

.A;
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Een van de adviezen die Plutarchus de pasgetrouwde Pollianus en
Eurydike mee wil geven gaat over liederlijk gedrag van de echtge-
noot.

^. In Perzie zltten de wettige vrouwen naast de koning aan tafel en
nemen zo deel aan het feestmaal. Maar wanneer de vorst de

remmen wil losgooien en het op een drinken gaat zetten, dan
warden die vrouwen weggestuurd om plaats te maken voor de
bijvrouwen en musiciennes. Prima! En wel om de eenvoudige
reden dat de echtgenotes dan geen getuige hoeven zijn van lie-
derlijke slemperijen. Daarom, als een gewoon burger geil en ver-
hit is en een slippertje gaat maken met een hoer of het dienst-

meisje, moet zijn vrouw het hem maar niet al te kwalijk nemen.
Zij moet bedenken dat hij uit respect voor haar een andere
vrouw kiest om zich te bedrinken en de beest uit te hangen.

Huwelijk, p. 73

HEIN L. VAN DOLEN: 'Plutarckus, ooit nog tens "ziekorger" genoemd,
heeft ̂ ekergeen doorzichtige schrijfirant, zoals bijvoorbeeld Lwianus. Inte-
gendeel: met een casalcade van citaten, duistere associatws en heel veel weet-
jes maakt hij het de argeloy leyr bepaald niet gemakkehjk. Maar yjn
bedoelingen zijn ongetimjfeld oprecht en yjn aanpnjzing van ket volkomen
huwelgk is zeker authentiek. Om de^e antieh predikheer soar de hedendaagse
lezer verstaanbaar te maken, moetje als vatalw krwkken, maar gelukkig
beloqft Plutarchus ylf aan de doorytter "loan naar werken". En aan het
gelijk van Plutarchus hebben nag maar weinigen dursen twijfelen.'
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LUGIANUS

In de tweede eeuw na Chr., midden in de Romeinse tijd, beleefde
de klassieke Griekse cultuur een nieuwe bloei. Lucianus van

Samosata (ca. 120-180 na Ghr. ) is de belangrijkste Griekstalige
schrijver van deze stroming.

Ook hij is een spotter, maar van een ander kaliber dan bij-
voorbeeldjuvenalis. Bij hem vindje meestal geen bitter sarcasme,
maar ironic, spitsvondige grappen en erudiete charme. Onder het
vele werk dat van hem bewaard is, bevinden zich redevoeringen,
verhalen en geestige dialogen. De laatste groep is vertegenwoor-
digd in De droom & De gesprekken. Na een kort autobiografisch stuk
staan daar zesentachtig gesprekken bij elkaar. In de Godengesprekken
en ̂ eegodengesprekken wordt vooral de spot gedreven met de andeke
mythologie. De Dodengesprekken zijn iets ernstiger van toon. Ze illu-
streren de ijdelheid en vergankelijkheid van al het aardse. Veel fri-
voler zijn weer de Gesprekken van hoertjes, die heel direct de sfeer van
het antieke Athene oproepen.

Liefde, vriendschap & laster laat weer andere kanten van Lucianus
zien. In Soorten van liefde wordt gediscussieerd over de voor- en
nadelen van liefde voor jongens en voor vrouwen. Het is een
mooie pendant van de discussie bij Plutarchus, met een heel ande-
re conclusie. In de verhalencyclus Over de vriendschap twisten een
Griek en een Scyth erover in wiens land de vriendschap het
hoogst wordt aangeslagen. Tegen een behueter bevat juist geen dis-
cussie. Hier boort Lucianus een tegenstander zonder pardon de
grond in. Ook in de kunst van het schelden blijkt hij een meester.

Naar inhoud en stijl mag Lucianus ten volle klassiek heten,
toch is hij nergens diepgravend ofzwaar. Het vertellen en schrij-
ven zit hem in het bloed, en zijn plezier daarin komt direct over
op de lezer.
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Wie naar de onderwereld gaat, meet de veerman Charon betalen.
Maar wanneer je dat niet kunt, zoals de cynicus Menippus, is er
een probleem.

^1. CHARON Maar wist je dan niet dat je veergeld moest meebrengen?
MENIPPUS Jazeker wist ik dat, maar ik had het niet. Nou en? Had

ik daarom niet mogen sterven?
CHARON Wil jij dan de enige zijn die kan opscheppen over een

graris overtocht?
MENIPPUS Gratis is het woord niet, vriend, want ik heb nog

gehoosd en geholpen met roeien, en ik was de enige van de pas-
sagiers die niet zat te janlcen.
CHARON Dat heeft met het veergeld allemaal niets te maken. Je
moet de centen betalen, zo hoort het en anders niet.

MENIPPUS Breng me dan maar weer terug naar het leven.
CHARON Geesrig hoor! Het gevolg is dan dat ik een pak slaag van

Aeacus krijg.
MENIPPUS Hou dan ook eens op met dat moeilijke gedoe.
CHARON Laat eens zien watje inje ransel hebt.
MENIPPUS Wolfsbonen, met je welnemen, en de gebruikelijke
afval van de offers.

CHARON Hermes, waarvandaan hebje die cynische hand hier-

been gebracht? Dat onophoudelijke geklets van hem tijdens het
varen, dat sollen en spotten met al zijn medepassagiers! En ter-

wijl de anderen aan hetjeremieren waren, zat hij maar in zijn
eentje te zingen.

De droom & De gesprekken,. p. 65
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In Soorten van liefde bezoekt Lykinos met twee vrienden het beroem-
de Afroditebeeld van Praxiteles. Terwijl Charikles vol bewonde-
ring de voorkant van het beeld bekijkt, wordt Kallikratides pas
enthousiast als ze ook de achterkant van de godin gaan bekijken.

"^l. Welnu, we besloten de godin in haar geheel te bekijken en liepen
om naar de achterkant van het heiligdom. Nadat de deur ge-
opend was door de vrouw die met de zorg voor de sleutels was
belast, stonden we ter plekke pafvan bewondering voor het
meesterwerk.

Toen was het de beurt van de Athener. Even tevoren had hij
nog zo rustig staan kijken, maar nu, na het zien van dejongens-
achdge lichaamsdelen van de godin, slaakte hij een kreet die nog
veel uitzinniger was: 'Herakles! wat een welgevormde rug! Wat
een stevlg kontje! Alsje dat eens met je handen helemaal kon

omvatten... Prachdg gewelfd is de lijn van de bilspieren, niet te
mager, niet te plat, en ook niet te dik. Woorden schieten te kort

om de heerlijke lach te beschrijven van de kuiltjes die aan weers-
zijden in de heupkom gedrukt staan. De properties van dy- en
scheenbeen, in rechte lijn gestrekt tot aan de voet, zijn volmaakt.
Zo verrukkelijk moet inderdaad Ganymedes er in de hemel uit-
zien als hij nectar inschenkt voor Zeus, want als Hebe die drank
aanreild, hoefik hem niet.'

Liefde, vriendschap & laster, p. 35-36

HEIN L. VAN DOLEN: Stelje ten schnjver voor die een uitsoeng betoog ten
bate van de knapenliefde met alle bijhorende cliches ontwerpt; die laat dwepen
met de tot daigd en braafheid leidende sriendschap; die de o zo kuise omgang
met mooie en aantrekhelijke jongens laat ophemelen; en die de homoseksuele
pleitbezorger heel wat gemene schimpscheutm op de vrouwen, "een noodwke-
lyk hoaad", in de mond legt... Kortom, un schrijver die het gebruikelijke,
pathetische pleidooi soor de pederastie houdt. Maar die dan de dialoog laat
afronden door een nuchtere liefhebber die gem spaan van de "reine" hoogdra-
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vmdheid heel laat en er rond voor uitkomt graag, vaak en grondig metjongms
te vnjen.

^o relativerend kan alleen maar Lucianus ojn. En als deze barbaarse
Syner dan ook nogfraai en helder Grieks weet te schrijven, is hy een man
naarmrjn hart.'

Luuanus vail Samosala

De droom
&

Dc gcspTfkkin

Lucia nns

Lictdc. vricnilscliap
& LiSK-
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APULEIUS

Apuleius van Madaura (ca. 125-180 na Chr.) is misschien de won-
derlijkste Romeinse schrijver. Hij beschouwde zichzelf als een
Platonisch filosoof, maar werd vooral beroemd als redenaar. Gro-
te mensenmassa's kwamen op de been voor zijn voordrachten.
Daamaast wijdde hij zich aan uiteenlopende gebieden als natuur-
wetenschap, taalkunde, poezie en geneeskunst.

Zijn roman De gouden eyl geldt als een van de klassieken uit de
wereldliteratuur. Dat komt onder meer door het sprookje van
Amor en Psyche, dat er deel van uitmaakt. De roman is het fan-
tastische verhaal van de held Lucius, die door magic de gedaante
van een vogel wil krijgen. Door een vergissing verandert hij ech-
ter in een ezel. Pas na veel avonturen en beproevingen krijgt hij
zijn menselijke vorm terug. Aan het slot van het verhaal wordt hij
gewijd tot priester van de godin Isis en treedt hij in haar dienst. Zo
blijkt achter alle vrolijke verhalen en de soms groteske humor een
diepere, religieus geladen inhoud schuil te gaan.

Uit Toverkunsten blijkt wat voor spektakel een publieke voor-
dracht van Apuleius moet zijn geweest. In deze redevoering ver-
dedigt hij zich voor de rechtbank tegen een beschuldiging van
magie. Zelfverzekerd veegt hij de vloer aan met zijn ongeletterde
tegenstanders. Ze krijgen citaten naar hun hoofd geslingerd uit de
hele antieke literatuur. Sarcasme, anekdotes, gevlei van de rechter
en zelfs aperte verdraaiingen en drogredenen: letterlijk alle trues
warden uit de kast gehaald. Daarbij staat Apuleius' onschuld voor
de oplettende lezer allerminst vast. Maar met zijn trefzekere,
barokke stijl weet de redenaar zijn publiek nog altijd te betoveren.

Dat geldt ook voor Pronkpassages, een verzameling van drieen-
twintig fragmenten uit redevoeringen. Het gaat hier om echte
'showpieces' waarmee Apuleius voor groot publiek optrad en
triomfen vierde. Nog meer dan in zijn andere werk gaat het hier
om de mooie vonn en het verrassende effect, gecombineerd met
diepzinnige gedachten op de achtergrond. De stijl is meeslepend,
eigenzinnig en zeer on-klassiek. Demonen is weer iets rustiger van
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toon. Dat is een uniek voorbeeld van een complete Ladjnse
pronkrede, met als onderwerp de 'demonen', de wezens die tussen
mensen en goden in staan. Dit thema wordt voor het publiek heel
concreet gemaakt met tal van voorbeelden en poetische schetsen.
De fascinatie die van Apuleius is uitgegaan op zijn tijdgenoten,
wordt daarmee ook voor ons voelbaar.

VINCENT HUNINK: 'De Pronkpassages van Apuleius zijn geschreaen in
misschien wet het mooiste Latijn dat ik ken. Ik heb het werk dan ook altijd
willen vertalen. Op een gegeven moment heb ik het gewoon maa.r gedaan, al
wist ik niet ofer een uitgeaer soar zou zyn- Juist hetfragmentansche karak-
ter van de serwmeling vind ik heel aantrekkeKjk. De geisoleerde stufges tekst
laten een le^er veel ruimte. ^elfhou ik vooral van de spanning tussen de ryke
stilistische aersiering en de religuus geladen inhoud. Hierin is Apuleius soar
mg de Romeinse Reve.'

Apulcius
Pronkpassages
Demonen
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Als aanloop tot een lofprijzing weidt Apuleius uit over de mense-
lijke stem:

^. Overigens is het oefenen vanjuist de menselijke stem verloren
moeite. Het is zinloosje hiervoor in te zetten, want je wordt aan
alle kanten ingehaald. Want in verhouding tot de menselijke
stem is het geschetter van een trompet doordringender, de har-
monie van een lier veelzijdiger, de melancholie van een Quit aan-
grijpender, het geruis van een rietfluit welluidender, en het dreu-

nende sein van een hoom verder reikend. En dan spreek ik nog
niet van de talrijke dieregeluiden die nooit zijn aangeleerd maar
onderling zo goed verschiUen. Bijvoorbeeld het zware geloei van
stieren, het hoge gehuil van wolven, het treurige getetter van oli-
fanten, het vrolijke gehinnik van paarden, alsook het opgejaagde
snateren van vogels, het verbolgen brullen van leeuwen, en meer
van zutke dieregeluiden, rauw of mooi, die wijzen op wilde
woede ofvredig welbehagen. Vergeleken hiermee is de stem die
de mens van godswege is geschonken weliswaar beperkter, maar
eerder voor de geest van nut dan een genot voor het oor.

Pronkpassages, p. 48
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Voor Lucius, de hoofdpersoon uit De gouden e^el, begint alle ellen-
de als hij per ongeluk in een ezel is veranderd met hulp van de
dienares Photis, die ook zijn minnares is.

^. Zij sloop bevend van opwinding de kamer binnen en nam een
doos uit de kist. Ik greep de doos met beide handen en kuste

hem en smeekte mij de gunst te schenken van een voorspoedige
vogelvlucht. Haastig wierp ik al mijn Meren af, ik doopte begerig
mijn handen er in, haalde er een flinke hoeveelheid zalf uit en

wreef er mijn lichaam mee in. Reeds trachtte ik mijn armen

beurtelings te zwaaien vol begeerte een vogel te zijn, maar geen
veren ofvleugels kwamen ergens te voorschijn, mijn haar verdik-
te zich geheel tot borstels, mijn zachte huid verhardde zich tot

leer, aan het eind van mijn handen voegden mijn vingers met
verlies van hun aantal zich samen tot een enkele hoef en onder

mijn ruggegraat verscheen een grote staart. Verder een monster-

lijke tronie, een ver vooruitstekende mond, wijde neusgaten en
hangende lippen, ontzaglijk grote behaarde oren.

De gouden ezel, p. 56-57

M.A. SCHWARTZ' sertciling van De gouden ezel verscheen voorhet eerst
in igyo. Het is nog steeds de meest betrouwbare Nederlandse vertaling van
Apuleius roman. De tekst is vlot leesbaar en geeft het oriff.neel in al yjn
rijkdom weer
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Als Apuleius in Toverkunsten de argumenten van zijn aanklagers op
een rijtje zet, heeft hij er geen goed woord voor over: hij vindt ze
ronduit onzinnig.

%. Overigens ben ik in alle eerlijkheid wel bang dat al de flauwighe-
den die ze te berde hebben gebracht om hun beschuldiging te
staven, in uw ogen beschuldigingen lijken, louter vanwege het feit
dat ze te berde gebracht zijn. 'Waarom heb je bepaalde vissoor-
ten gezocht?' heette het. Alsofeen filosoofom wetenschappelijke
redenen niet mag doen wat een gourmand voor culinair genot
wel mag. 'Waarom is een vrije vrouw met jou getrouwd, na veer-
tienjaar weduwschap?' Alsofhet niet veel vreemder is dat ze al
diejaren niet getrouwd is! 'Waarom heeft ze, voordat ze metjou
trouwde, in een brief persoonlijke gedachten over het een of
ander vastgelegd?' Alsofje uideg moet geven over andermans
gedachten! 'Maar toch heeft een oudere dame de hand van een
jongeman niet afgewezen.' Dat is op zlchzelfeen argument dat
er helemaal geen magic aan te pas is gekomen: een vrouw,
weduwe, al wat ouder, wil trouwen met een man, nog vrijgezel,
en nog vrij jong... ! Maar er komt nog meer: 'Apuleius heeft thuis
lets wat hij vroom vereert. ' Alsofhet niet veel eerder een
beschuldiging zou moeten zijn als je niets te vereren hebt! 'In
aanwezigheid van Apuleius is eenjongen gevallen. ' En als er nu
eens eenjongeman ofeen oude kerel in mijn nabijheid in elkaar

gestort was vanwege een lichamelijk gebrek of door uit te glijden
over lets glads op de grond? Willenjullie met dit soort argumen-

ten magic bewijzen, met een val van eenjongetje, een huwelijk
met een vrouw of de aankoop van vissen?

Toverkunsten, p. 37-38
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VINCENT HUNINK: 'Toen ik Toverkunsten van Apuleius voor het east
las, werd ik overrompeld door depracht van de tad. Eris geen spoor van
saaiheid en degelykheid. Oud-Latijnse woorden staan er naast gewaagde neo-
laymen. Beleefdefonnulenngen naastfwse scheldpartijen. En alles is gevat
in een speelse, superwur gehanteerde eruditie. Toverkunsten goal over een
spannende rechtswak. Dat is letterlijk een wak van leven ofdood, maar er
salt veel bij te lachen. Apuleius weet alsgeen andere Latynse schrijver emst
en spot te vermengen.

Alle retorische registers warden opengetrokhn, maar ofApuleius' iaak de
juiste is, blyft yer twijfelachtig. Door zulk soort spanning en paradoxm
wordt een tekst voor my pas echt "klassiek": mooi en glashelder, maar uitein-
delyk meerduidig en gehwm.mrdg. Dam raak ik niet gauw op uitgekeken.'
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PLOTINUS

De chronologisch laatste auteur in de Baskerville Serie is de filo-
soof Plotinus (ca. 205-270 na Ghr. ). Met hem komen we aan de
grenzen van de klassieke oudheid.

In zijn omvangrijke werk behandelt Plotinus tal van filosofische
problemen. Zijn grote voorbeeld hierbij is Plato, maar zijn eigen
systeem gaat in feite veel verder. Kenmerkend voor Plotinus is de

mystieke component die hij toevoegt. Met het verstand kan een fi-
losoof heel ver komen, zoals Plotinus steeds aantoont. Maar voor

het schouwen van het allerhoogste principe, het 'Ene', is een soort
extase nodig. Die is maar voor een enkeling bereikbaar, en dan nog
slechts zelden. Plotinus zelf had die mystieke ervaring vier maal,
zoals zijn leerling Porphyrius vertelt in een levensbeschrijving.

Het Grieks van Plotinus is uitzonderlijk moeilijk. Zijn stijl en
betoogtrant zijn vaak gedrongen en weinig 'lezervriendelijk'. Maar
wie die hindernissen overwint, kan bij Plotinus zijn gevoel voor
harmonie en zijn denken scherpen. Door de monumentale, volle-
dige Plotinus-vertaling van Rein Ferwerda krijgt de Nederlandse
lezer hiertoe alle kans.

REIN FERWERDA: TOM ik in ig68 rector van een gymnasium werd, wilde
ik mgn kennis van het Grieks op pdl houden. Ik koos vow het vertalen van de
Enneaden van Plotinus, omdat het zo'n aardige man was die altijd voor
iedereen tijd had, wals zijn biograaf Porphyrius wgt. Helaas had hy dat niet
altgd voor zijn Grieks. ̂ ijn behtoptheid drijft de lezer vaak tot wanhoop.
Maar wat is er mooier dan na de wanhoop ycht te krijgen op de fasciwrende
denkwereld van ragfijne redmeringen en stille overgave die de Enneaden voor
ons ontsouwen?

Verhmen ervaringen yjn niet weggelegd voor iemand die aan de tocht
omhoog niet eens begint, en op eigm. kracht die tocht ondememen salt oak nut
mee. Aan de hand van Plotinus is het gemakkelijker. Toch blgft soar een ver-
taler de weg venaderlgk en vol steentjes waarop hij licht uitglgdt. Maar ook
en vooral boeiend en meeslepend. En als hij de Nederlandse le^er de weg naar
het inzicht in Plotinus' denkm begaanbaar heeft gemaakt, schenkt hem dat
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Wanneer een ziel opstijgt tot het Ene danst ze daaromheen, als
een koor rond zijn koorleider.

%. En in die reidans aanschouwt de ziel de bron van het leven en de

bron van de geest, de oorsprong van het zijnde, de oorzaak van
het goede, de wortel van de ziel; niet dat die dingen toen ze

daarvan uitgingen het ook minder maakten. Want het is geen
massa of anders zouden de ontstane dingen vergankelijk zijn.
Maar nu zijn ze eeuwig, omdat hun oorsprong onveranderlijk
blijft, niet in die dingen opgedeeld, maar een geheel blijvend. En
daarom blijven ook die dingen. Zoals bijvoorbeeld ook het licht
blijft zolang de zon blijft. Want wij zijn niet afgesneden en wij
zijn niet gescheiden daarvan, ook al is onze lichamelijke natuur

onverhoeds binnengedrongen en heeft die ons tot zich getrokken;
maar wij ademen daarin en warden behouden, omdat dat niet

eerst geeft om zich vervolgens weer terug te trekken, maar omdat
het altijd blijft schenken zolang het is wat het is.

Wij bestaan echter in vollere zin, als wij ons daarop richten
en daar is ons welzijn, en het ver zijn daarvan is niets anders
dan minder zijn. Daar ook komt de ziel tot rust en is ze buiten

de kwade dingen door op te stijgen naar de van het kwaad gezui-
verde plaats. Daar denkt ze ook en daar wordt ze niet door aan-
doeningen geplaagd. Ook het ware leven is daar. Want het leven
nu en het leven zonder god is slechts een spoor van leven, een
nabootsing van dat leven, en het leven daar is de activiteit van de
geest. En die activiteit brengt ook goden voort in de verstilde
aanraking met het Ene en brengt schoonheld voort en rechtvaar-
digheid en deugd.

Enneaden, p. 879
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