
Wat maakf een toe praak overtuigend? Hoe hou |e de
oandacht van je pubtiek vast? Wat is het effect van
gebaren woordkeus en lichaamshouding op |e verhaal?
Het staat allemaal in de handboeken van de Grieken en

Romeinen. Retorica de lcunst van het speechen, is in
atle tussentiggende eeuwen nooit uit de tijd geraakt.
De klassieke leer van de welsprekendheid is wijdvertakf
en diepgravend. Over alle mogelijke aspecten ervan
is uihfoerig nagedacht, getheoretiseerd en geschreven.
Deze bloemlezing bevat sen staalkaart van de theorie

n de praktijk van het spreken in het openbaar

De oudheid is nog niet voorbij. De inzichten en de
wijsheid die te vinden zijn in klassieke teksten kunnen
ons ook nu nog iets leren en tot sfeun zijn. En vaak zijn
het schitterende verhaten, met personages die al vele
eeuwen tot de verbeelding spreken, Daarnaast is in de
oudheid de basis gelegd voor een groof deel van de
westerse literatuur - en zijn de overgeleverde teksten
in veel gevallen heel goed praktisch toepasbaar.

Emilia Menkveld (1990) is vertaier, recensent en
eindredacteur van de Volkskrant. Samen met Vincent

Hunink maakte ze de bloemtezing £en blijvend bezit.

Maurits Lesmeister (1991) is classicus. t-tij doceert
aan het Gymnasium Amersfoort Johan van Olden-
barnevelt en is daarnaast hoofd edacteur van het
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APULEIUS

In de Romeinse keizertijd wordt speechen in het Grieks weer
hip. Aanhangers van de zogeheten Tweede Sofistiek (de eerste
is die van Gorgias cum suis) stoffen het Grieks ait de 'gouden'
vijfde eeuw v. Chr. af en bekwamen zich in het afsteken van
virtuoze declamaties voor juichende toehoorders. Sommige
van deze sprekers werden mateloos populair (en rijk), en we
hebben dan ook stapels van hun redevoeringen over. In welke
context deze speeches werden uitgesproken, is ons vaak niet
meer duidelijk. Wel krijgen we regelmatig een inkijkje in de
verhouding tussen spreker en publiek, en in de reacties die de
redenaars uitlokten.

De volgende twee teksten vallen in dit genre. De eerste is
van Apuleius (ca. iz4-na 170), beroemd redenaar en schrij-
ver van een nogal gevarieerd oeuvre; zijn bekendste werk is
De gouden ezel, een roman vol magie en seksgrappen. Het
opgenomen fragment was waarschijnlijk de inleiding op een
groter betoog, waarvan men vermoedt dat het in het Latijn
en Grieks was geschreven - een huzarenstukje. De auteur
is bepaald niet wars van pedanterie. Kennelijk acht hij zijn
Carthaagse publiek, dat hij goed lijkt te kennen, in staat om
een staaltje namedropping aan te kunnen.

De grootste vergoeding

U bent in zo groten getale hier gekomen om te luisteren, dat ik
eerder Carthago meet feliciteren met zoveel vrienden van de
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cultuur, dan mijzelf moet excuseren dat ik als filosoof bereid
ben hier het woord te voeren. De uitgestrektheid van de stad
verklaart het grote publiek, en de uitgebreidheid van het pu-
bliek bepaalt de keuze van de plaats.

Daarvan afgezien moet je bij zo'n gehoor als dit niet kij-
ken naar de vloer met zijn marmerformatie, het toneel met
zijn plankencombinade of het decor met zijn zuilendecora-
tie. Ook niet naar de uitspringing van het afdak, de glanzing
van de cassettes of de ronding van de banken. Je moet er ook
niet op letten dat hier anders ̂ en komiek grollen uitkraamt,
een blijspelacteur spreuken uitroept, een tragediespeler wee-
klachten uitstort, een koorddanser kunsten uithaalt, een goo-
chelaar truqes uitspeelt, een pantomimist dingen uitbeeldt, of
welke performers er nog meer hun kunnen aan het volk verto-
nen. Dat moet je allemaal overslaan. Je moet alleen maar hier-
naar kijken: waarvoor komt het publiek, en waarmee komt
de spreker?

De dichters verplaatsen het decor hier vaak naar allerlei
steden. Die bekende tragicus bijvoorbeeld deed dat, door in
het theater te laten zeggen:

Gz/ Liber, die de hoge Cithaeron hier bewoont,
en zo ook die comicus:

Een piepklein plekje is wat Plautus van u vraagt
in deze machtig mooie murenpracht, om daar
Athene aan te brengen, zander architect. *

Op diezelfde manier wil ook ik graag het decor verplaatsen
- niet naar een verre stad overzee, maar naar de senaat of
de bibliotheek hier in Carthago zelf. Stelt u het zich nu zo
voor: als wat ik te berde breng het niveau van de senaat haalt,
denk dan dat u mij in de senaat aanhoort; en als het getuigt

*' Het komedie-citaat is van Plautus, Truculentus, proloog 1-3. Het tra-
gedie-citaat komt uit een onbekende bron.
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van geleerdheid, denk dan dat het in de bibliotheek gelezen
wordt.

Hopelijk is mijn rede even luisterrijk als mijn gehoor uit-
gebreid, en gaat ze niet net hfer mank waar ik bij uitstek wel-
bespraaktwil zijn! Ja, het is echt een waar woord: een mens
krijgt van godswege nooit zoveel goeds dat er geen narigheid
tussen zit. Zelfs onder het grootste geluk schuilt altijd iets van
ongenoegen. Honing gaat gepaard met gal. Geen rozen zon-
der doornen.

Dat heb ik al vaker metterdaad ervaren, en zo ook op dit
moment. Want hoe meer steun en aanbeveling ik bij u lijk te

krijgen, des te meer ik aarzel te spreken door mijn grote res-
pect voor u. Ik, die bij vreemden dikwijls moeiteloos voor-
drachten houdt, ik weifel nu voor eigen publiek. Wonderlijk
genoeg word ik hier door verlokking juist afgeschrikt, door
prikkels geremd, door applaus weerhouden. Want zijn er bij u
niet heel wat dingen die me kunnen bemoedigen! Mijn huis en
haard zijn u niet vreemd, mijn jonge jaren geen raadsel, mijn
leermeesters geen onbekenden; mijn filosofie is u niet ondui-
delijk, mijn stem niet ongehoord, mijn werk niet ongelezen
of verworpen. Integendeel, mijn geboorteplaats is vertegen-
woordigd in de raad van Africa (dat wil zeggen die van u),
mijn jonge jaren heb ik doorgebracht bij u, en mijn leermees-
ters, dat bent u geweest; mijn filosofie, hoezeer ook volgroeid
in het Attische Athene, heeft toch hier haar oorsprong; mijn
stem klinkt u in beide talen nu al bijna zes jaar zeer vertrouwd
in de oren; en wat mijn boeken betreft, de grootste roem die ze
waar dan ook oogsten, is dat ze uw goedkeuring wegdragen!

Groot en veel is dus hetgeen ons bindt en aantrekt. Voor u
maakt het mijn woorden zoet, maar mij ontneemt het haast
de moed: overal elders kan ik gemakkelijker uw lof zingen
dan hier bij u. Zo zit je bescheidenheid je voor eigen publiek
in de weg, maar krijgt de waarheid bij vreemden ruim baan.
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Altijd en overal verheerlijk ik u, als mijn ouders, als mijn eer-
ste leermeesters, en zo betaal ik u een vergoeding - nee, niet
zoals Protagoras de sofist wel bedong maar niet kreeg, maar
zoals Thales de wijze niet bedong maar wel kreeg. Ik zie al
wat u wilt... ik zal beide verhalen vertellen!

Protagoras, een sofist met brede kennis en, als een van de
grondleggers van de retorica, een begenadigd spreker, een
stad- en tijdgenoot van Democritus de natuurfilosoof (aan
hem heeft hij zijn leer ontleend) - deze Protagoras zou met
zijn leerling Euathlus een nogal forse vergoeding hebben af-
gesproken, maar met de ondoordachte voorwaarde dat deze
het geld pas dan zou hoeven betalen als hi] bij zijn debuut
voor de rechtbank de zaak gewonnen had. Daarop leerde
Euathlus alle kneepjes om juryleden om te praten, alle trues
om tegenstanders af te troeven, alle tactieken om redevoerin-
gen op te sieren. Dat ging hem heel gemakkelijk af, schran-
der en van nature handig als hij was. Maar eenmaal tevreden
met de opgedane kennis, had hij geen zin meer zich te houden
aan de afspraak. Met slim bedachte excuses probeerde hij zijn
leermeester te bedotten. Almaar wilde hij niet optreden, en ook
niet betalen, totdat Protagoras hem voor het gerecht daagde.

Die legde daar de voorwaarde uit waaronder hij hem als
leerling had genomen, en kwam vervolgens met een tweevou-
dig argument in de vorm van een dilemma. 'Wanneer ik na-
melijk win, ' zei hij, 'moet je de vergoeding betalen omdat je
dan verloren hebt. Maar wanneer jij wint, moet je evengoed
betalen gezien de afspraak, omdat je dan je eerste zaak voor
de rechtbank gewonnen hebt. Dus als je wint, valt het onder
de voorwaarde, en als je verliest, valt het onder de veroorde-
ling. ' Tja, wat denkt u? De juryleden vonden die conclusie
scherpzinnig en onweerlegbaar.

Maar Euathlus was niet voor niets de beste leerling van
die oude vos, en draaide dat tweeledige argument gewoon
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om. 'Als dat zo is,' zei hij, 'ben ik op geen van beide manieren
verschuldigd wat je vraagt. Want ofwel ik win en word van
vervolging ontslagen, ofwel ik verlies en ben bevrijd van de
afspraak. Die is namelijk dat ik geen vergoeding ben verschul-
digd wanneer ik deze eerste zaak voor de rechtbank verlies.
Dus op iedere manier ga ik vrijuit: als ik verlies door de voor-
waarde, en als ik win door het vonnis.'

Nu, vindt u niet dat deze sofisten-argumenten op elkaar
botsen als dooms opgejaagd door de wind? Ze kleven aan-
een, met even scherpe punten over en weer, en ze steken even
diep en vernielen elkaar! Laten we daarom die vergoeding
van Protagoras, met al die haken en ogen eraan, maar over-
laten aan de slimmeriken en de krentenwegers. Veel en veel
beter is die andere vergoeding, waarom Thales zou hebben
gevraagd.

Thales van Milete was zander meer de voornaamste van

de welbekende Zeven Wijzen. Want bij de Grieken was hij de
grondlegger van de geometrie, de meest betrouwbare navor-
ser van natuurverschijnselen en de meest deskundige waar-
nemer van de sterren. Hij ontdekte dankzij kleine lijnen de
grootste dingen: de cyclus van de seizoenen, het waaien van de
wind, de banen der planeten, de wonderlijke geluiden van de
donder, de zijwaartse bewegingen van de sterren, de jaarlijkse
omloop van de zon; voorts het wassen van de maan in het eer-
ste kwartier, het krimpen in het laatste kwartier of de verduis-
tering door obstakels. Diezelfde man heeft op zijn oude dag
een goddelijke theorie over de zon bedacht, die ik niet alleen
geleerd heb maar ook door proefnemingen heb kunnen be-
vestigen. Het gaat hierbij om de vraag hoeveel maal de door-
snee van de zon gaat in de baan die hij aflegt.*

De traditie wil dat Thales aan Mandraytus van Priene ver-

>tThales toonde aan dat de zon, evenals de maan, een omloopbaan
heeft van 720 maal zijn diameter.
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telde wat hij toen net had ontdekt. Die was zeer enthousi-
ast over dit nieuwe, onverwachte inzicht, en zei dat Thales
maar moest aangeven hoeveel hi] als vergoeding wilde krijgen
voor zo'n leerstuk. 'Voor mij is het voldoende vergoeding,' zei
Thales, 'als je dat wat je van mij hebt geleerd niet op je eigen
conto schrijft wanneer je het aan anderen gaat vertellen, maar
mij en niemand anders vermeldt als degene die de ontdekking
heeft gedaan.' Werkelijk een mooie vergoeding, die past bij
een man van zijn formaat, en die duurzaam is. Want tot op de
dag van vandaag en ook in de toekomst zal Thales altijd die
vergoeding krijgen van alien die, als wij, zien dat zijn sterren-
kundige observaties kloppen.

Dit is de vergoeding, Carthagers, die ik u overal ter wereld
geef voor de kennis die ik in mijn jeugd verworven heb hier
bij u: overal noem ik mij van uw stad een kwekeling, overal
verkondig ik uw lof op allerlei wijzen; uw vakken beoefen ik
toegedaan, uw pracht bejubel ik uitgebreid, ja, uw goden ver-
heerlijk ik toegewijd.

Mijn beginpunt van vandaag zal u dan ook wel uiterst gun-
stig in de oren klinken. Ik leg het bij de god Aesculapius, die de
burcht van onze stad Carthago met zijn onmiskenbare macht
genadiglijk beschermt. Van deze god zal ik zelfs een hymne
voor u zingen in het Grieks en in het Latijn, een lied dat ik aan
hem gewijd heb. Ik ben namelijk als volgeling van hem niet de
onbekendste, als vereerder niet het laatst erbij gekomen, en
als priester niet de minst begunstigde. Zowel in proza als in
poezie heb ik hem reeds eer gebracht. Ook nu zal ik voor hem
in beide talen een hymne zingen, met daaraan voorafgaand
een dialoog, eveneens in het Grieks en het Latijn.

Daarin spreken Sabidius Severus en Julius Perseus/ man-

* Het gaat hier wellicht om T. Julius Perseus, van wie een inscriptie is
gevonden bij een Aesculapius-tempel in de buurt van Carthago.

167



nen verbonden door een hechte vriendschap, die recht doet
aan hun onderlinge band, aan uw gemeenschap en aan het
algemeen belang. Ze zijn in geleerdheid, welsprekendheid
en goedgezindheid elkaars gelijken, en het is niet snel uit te
maken of ze nu bovenal bescheiden zijn in eenvoud, slagvaar-
dig in daadkracht of opvallend in loopbaan. Bij alle onderlin-
ge harmonic is er een ding waarin ze elkaars rivalen zijn, en
elkaar de loef proberen af te steken: wie van beiden de groot-
ste liefde voor Carthago heeft. Hierom strijden ze met inzet
van alle krachten die ze in zich hebben, maar geen van beiden

verliest het. Een gesprek tussen deze twee mannen zou, naar
mijn mening, voor u als gehoor heel welkom zijn, voor mij als
auteur passend en voor de god als geeerde aanvaardbaar.

Aan het begin van het boek laat ik een van mijn Atheense
medestudenten in het Grieks aan Perseus vragen wat ikzelf de
dag ervoor heb betoogd in de tempel van Aesculapius. Gelei-
delijk voer ik dan bij hun gesprek Severus in, aan wie ik intus-
sen de rol van spreker in het Latijn heb gegeven. Want hoezeer
Perseus daarin eveneens bedreven mag zijn, toch zal hij van-
daag bij u Attisch praten.
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