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historiografia, Gerion2 (1984) 113-49;F. KOLB,LiterarischeBeziehungenzwischen
CassiusDio, Herodianundder HistoriaAugusta(Bonn 1972), en HEKSTER(2002) 4-8.
3 Historia Augusta, Commodus, 4. y Herodianus i. 6. 6; Dio, 73. 4. 4. Maar vergelijk
Ammianus Marcellinus, 29. 1. 17, volgens wie Commodus bij de aanslag zwaar
gewond raakte.

4 Derol van Perennisen Oleanderals 'secondanten',wierniet-constitutionelepositie
en directe afhankelijkheidvan dekeizerdoor Commodus zelfbedachtzouzip, is
ontwikkelddoor DERA.NIERI(1997) en DERANIERI(1998), enwordtmet enigekanttekeningengevolgdin HEKSTER(2002), 60-77.
5 Zo noemt MichaelGrant, Gladiators(Suffolk1967) 118de gladiatorenspelen
'bloodthirstyholocaustsin the arena' en 'orgies ofcruelty'. ROLANDAUGUET, Cruelty
andCivilization. The RomanGames(London1994) 15 neemt eveneens afstandvan
deze 'unseemly andmaddestextravagances'.VooralCOLEMAN(1990) enWIEDEMANN
(i992) proberen de spelen te bekijken op de manier waarop de Romeinen dat gedaan
zullen hebben. Mijn reconstructie van het belang van gladiatoren is sterk op hun
bevindingen, en op die van CLIFFORD GEERTZ, Negara. The Theatre State in Nineteenth-

Century Bali(Princeton 1980) gebaseerd.Veelbronnenen inscriptieszijnverzameld
in LOUISROBERTSinagistrale LesgladiateursdansI'Orientgrec(Paris 1940).

VINCENT HUNINK

Vertakn van hexameters
e dactylische hexameter, de meest bekende versmaat in de Griekse en
Latijnse poezie, is voor Nederlandse vertalers een ramp. In het Nederlands

zijn dactylischeversmaten niet gebruikelijk:detaallijkt niet op natuurlijke
wijzein zo'npatroonte passen. Eris wel eenzekerehexametrischevertaaltraditie,
maarandersdanin bijvoorbeeldhet Duitsetaalgebiedis dievooraltot dewereldvan
de classic! beperkt gebleven. Een oorspronkelijke dichter zal niet snel vrijwillig voor
dactylische maten kiezen. Ofhet moet zijn om redenen van spot en satire.

Maarhoemoet antiekehexameta-ischepoeziedanin het Nederlandswarden
vertaald? Overdezevraagverschillen classici,al danniet actiefalsvertalers, alvele
decenniagrondigmet elkaarvanmening.' Deovergevoeligheidvoor dezevraagonder
liefhebbersvan de oudheidis misschiennoghetbestvergelijkbaarmet dievoor
spellingskwesties bi] de gemiddelde Nederlandse taalgebruiker.

DezebijdragebeoogtgeennieuwetheorietefonnulerenofzeUsmaaraUegebruikte
argumentente hernemen, maarwil iets verduidelijkenover depraktijk. Terwillevan
hetoverzichtwardendebelangrijkstemanierengeschetstwaaropGriekseofLatijnse
hexameters in een aantal toonaangevende, min ofmeer recente Nederlandse vertalingen

wardenweergegeven.Aanheteindgaik nogkort in op eenvoorbeelduit mijn eigen
vertaalpraktijk.
Proza

Veel van wat geldt als het voomaamste uit de antieke literatuur, en daarmee uit de
wereldliteratuur, is geheel geschreven in hexameters: de epen van Homerus en

DR. 0. HEKSTERis de auteurvan eenbiografleover Commodus. Hij is werkzaam
als Tutor en Fellowvoor OudeGeschiedenisaan Merton College, Oxford.

Apolloniusvan Rhodus, deleerdichtenvan Hesiodus,hetwerkvanVergilius,
Lucretiusen Ovidius (de Metamorphosen),van Romeinsesatyricizoals Horatius en
Juvenalis,evenals datvan latere beoefenarenvan epos enleerdicht:hetis allemaalin
hexameters. Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken spreek ik hier verder niet

DR.V.J.CHR. HUNINKis docent, onderzoekerenvertaler Latijnen Oudchristelijk
Grieks en Latip. Hi] is verbondenaande KatholiekeUniversiteit Nijmegen.
DR. w. KASSIES is oud-docent klassieke talen en tegenwoordig actiefals vertaler
van ondermeer Hesiodus en Polybius.

L.VANNUETENshideerdeIdassiekefilologie aande Leuvenseuniversiteit. Hi]
was daarna werkzaam als docent Idassieke talen en is thans met prepensioen.
Vanafi994 werkte hi] aan de integrale vertaling van Plinius' brieven.

vanpoeziedievoor dehelft in hexametersis gesteld, zoalsliefdespoezieen epigram,
waarinhet elegischdistichonwordtgehanteerd(eendactylischehexametergevolgd
door eendactylischepentameter).
De kwestie blijft niet beperkt tot een academisch dispuut onder geleerden. Het

beta-eftdeweergavevandehoogtepuntenvandeantiekeletterkunde. ledereonderlegde
lezervanliteratuurkrijgt er dus directofindirectmeete maken.
De eerstevraagdiezichvoorvertalers aandientis ofzeeenpoetischevorm in
hunvertalingwillenhandhavenofaanbrengen.Hetwektmisschiengeenverbazing
datzelfs dezevraagniet eensluidendwordtbeantwoord. Enkelevan debekendsteen
meestgelezenvertalingenvan Homerus enVergiliuszijn gesteldin proza. Het gaat

217

2l8

Vertalen van hexameters

Vertalen van hexameters

hiervooral om devertalingenvan M.A. Schwartz(eenlijstvan alle genoemdeNederlandsevertalingenis te vindenaanhet eindvan dit artikel). Schwartz'vertalingenuit
de jaren vijftig van de vorige eeuwwarden tot op de huidige dagherdnikt en verkocht,
en het moet gezegd: ze zip nog prima leesbaar. Voor antieke werken van lange adem
is de keuze voor proza helemaal niet zo slecht als ze in eerste instantie lijkt: Homerus
enVergiliuskunnenwordenbeschouwdals vertellers vanverhalen, envertellen doen
wij tegenwoordignu eenmaalin proza.Ter aanvullingmagvermeld wardendat
Schwartzeenvorm vanverzorgdprozaschrijft dieterecht 'ritmischproza'heet, en
diein zijnwelluidendheidonverwachtveel poetischekrachtweetoverte brengen.Als
illusta-atie volgt hier de bekende aanspreking van Nausikaa door Odysseus in Boek 6
vande Odysee(vers 148-157)ende openingsregelsvan Boek2 van de Aeneis(vers 1-6).

vanafzijnhogerustbedaldusbegan: 'Gij beveelt mij, o koningin, een onzegbare
smartte hernieuwenente verhalen,hoe de Griekenhebbenverwoestderijkdom van
Troje en hetbeldagenswaardigerijk, al hetleed datik hebaanschouwdenwaarinik
een groot aandeelhad.' (vert. Schwartz)

eenofanderepoetischevorm. Datbetekentin alle mi] bekendegevallenmeteen een
keuzevoor een sti-akmeta-ischpata-oon.Ditis eigenlijkeentamelijkmerkwaardig
fenomeen:waarvrije verzenalle ruimte envrijheidlatenvoor dichterlijke accenten
en 'special effects', en waar zi] compensatie zouden kunnen bieden voor de vele ongemakken bij het vertalen van oude poezie, blijft die mogelijkheid ongebmikt.
Eenverklaringhiervoorontbreekt. Misschiendatvrijeverzenteweinigdwingend
en te gemakkelijk lijken (een misvatting, dunkt mi]). Het zou kunnen dat vertalers zo
onderdeindrukzijnvandemeto-ischekrachtvanhetorigineeldatzij haastautomatisch
kiezenvoor een strakkevorm. Deinvloedvan deoorspronkelijke tekst is in dat geval
dus wel heel bepalend. Het vergt ookminstens een grote dosis moed en onafhankelijkheid om wel in poetische taal te schrijven, maar afte zienvan de steun van een meti-isch
korset. Om alvastvooruit te lopen ophet slotvanmijn bijdrage:ookik hebdezestap
naarvrije verzennietwillen zetten. Datwasdeelseenkwestievanpersoonlijke smaak,
maar deels ookvan gebrek aan durf. Wanneer staat de eerste dichter op die een antiek
hexameta-ischgedichtin vrije verzenvertaalt?
Eengrote groepIdassiekevertalers kiest onverschrokkenvoorwatde meestvoor
de hand liggende oplossing lijkt: handhaving van de hexameter, ofbeter gezegd, overzetting van dit metrum naar de eigen taal. De resultaten zijn heel wisselend, omdat
het Nederlands, als gezegd, niet bepaald voor dactylische maten geschapen lijkt. Veel
hangtdus afvande creativiteiten scheppingskrachtvan devertaler.
Laatik met eeneminentvoorbeeldbeginnen. Dehexameta-ischeHomerusvertalingen van H. J. de Royvan Zuydewijn (1980 en 1992) boezemen zelfs verklaarde
tegenstanders van de Nederlandse hexameter respect in. De overigens merkwaardig
late bekroning van zijn vertaalwerk met de Martinus NijhofFprijs in 2002 wordt, voor
zoverikweet, doorniemandserieusbetwist.Tervergelijkingvolgt hierde eerder
gedteerdepassageuit de Odyssee:

Indelaatstedecenniaheeftdezevormvanpoezie-vertalenin deklassiekewereldweinig
navolginggekregen.Eenschaarsrecentvoorbeeldvaneenvertalingin prozaistevinden

Aanstondssprakhi] daaropdeberekenendvleiendewoorden:
"kValvoor uwvoeten, prinses. Maarbentu een godofeen sterveling?

in de Homerische hymnen vertaald door H. Verbruggen (1995), waarin van ritmische

Als u een god bent met hen die het ruim van de hemel bewonen,

vei-fraaiinggrotendeelslijkt te zijn afgezien. Ende Empedocles-vertalingdoor Rein
Ferwerda(1997) handhaaftweliswaareensplitsingin evenveelregels alshetorigineel,
maarbekommertzichverderniet merkbaarom poetischewoordkeus,klankofritme.
De aandachtgaatin dezevertalingengeheeluit naarde inhoud,watzekerin het
tweedegevalgoedte verdedigenis: Empedoclesis bovenaleenfilosoof.

vind ik in heeluwverschijning, in lichaamslengteenbouw u
sprekendop Artemis lijken, hetlandvan de grote Kronide.
Maarals u sterfelijk bent, eendermensendiewonenop aarde,

Zanderlangerte dralen sprakhi] hetvleiendeenwelberekendewoord'Ik smeeku om
hulp, prinses! Maarzijt ge eengodinofeen sterveling? Als geeenvan de godenzijt,
die dewijde Olympos bewonen,dandoenuw schoonheidenuwrijzige gestaltemij
allereerstdenkenaanArtemis, de dochtervan de grote Zeus. Maarals ge eenvan de
stervelingen zijt, die op aarde wonen, dan zip wel overgeluMdg uwvader en uw geliefde
moederen overgelukldguwbroers. Stelligwordthun hartdoorvreugdeverwarmd,
wanneerzij eenkind zobloeiendvan jeugdde dansplaatszienbinnenkomen.'
(vert. Schwartz)
Alien verstomden en hidden de blik in gespannen verwachting op Aeneas gericht, die

zijn ze wel dubbel gelukkig, uw vader en edele moeder,

Vrijheid ofkeurslijf

dubbel gelukkig uw broers. Want zeker is wel dat hun hart zich
altijd verheugt over u en een warm gevoel krijgt van blijdschap,
als ze u zo, in uw stralende jeugd, op de dansplaats zien komen.

In depraktijk'kiezenNederlandsevertalersvanklassiekenin ruime meerderheidvoor

(vert. De Roy van Zuydewijn)

219
I

Vertalen van hexameters

Deverzenzijnechtehexameters, maarlopentochverrassend soepelennatuurlijk.
Maar, zeggen tegenstanders van de Nederiandse hexameter, hier is sprake van een

uniek geval, eenuitzondering opderegel, wantdehexameter blijft onzetaalin prindpe
vreemd.

In deterechtveelgelezenenvlotlopende Odyssee-vertalingvanImme Dros (1991)kunnen
tal van verzen slechts met grote moeite alshexametersherkendwarden. Men moet
daaral heelvreemde accentueringvoor toepassenen denatuurlijke maniervan lezen
opzi) zetten.

Eninderdaad,inveelanderehexameter-vertalingenwaantmenzichin eenandere
werelddandeonze. Eenzekeremate vanvervreemding ismisschien aanvaardbaarzodra
het om grote werken uit deverre oudheid gaat, maarals hetresultaat on-nederlands

enmeteen zeihi] dezebloemzoete, listigewoorden:

klinkt ofdeindruk wekt eenmerkwaardig soort proza te zijn, rijzen ertoch vragen.
Datisbijvoorbeeld hetgevalin deveelgelezen Lucretius-vertaling van IdaGerhardt
(1946), of, eenrecentervoorbeeld, devertaling vanVergilius' AeneisI/IIdoorHenk

hemel wonen, dan denk ik dat ik er niet ver naast zit,

Schoonhoven (1997):

'Help me, vorstin - maar bent u een mens ofeen Goddelijk wezen?
Mocht u een van de Goden zijn, die in de brede
als ik vermoed dat u Artemis bent, de dochter van de

'Onuitsprekelijk verdriet, koningin, wenst u te hernieuwen:

machtige Zeus, te oordelen naar uw schoonheid en lengte.
Maar als u een van de mensen bent, die op aarde wonen,
dan zijn uw vader en lieve moeder rijk gezegend,
driewerfgezegend! En uw broers die zip ook natuurlijk
driewerfgezegend, wat moeten die in hun hart verrukt zijn

hoe de Grieken de macht van 't beklagenswaardige Troje

als ze zo'nlieftijke telg vanhun eigenfamilie ziendansen.'

hebbenverwoest, watikzelfaanverschrikking hebmeegemaakt, enmijn

(vert. Dros)

Stilwerdhet- alienrichttengespannenhunblikkenvol aandacht
envan zijn hogerustbank nam 't woord de zorgzame Aeneas:
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gratebetrokkenheid (... )'
(vert. Schoonhoven)

Aeg.W.Timmerman (uit dejarendertigenveertigvandevorige eeuw,maarnogin

Veelverzenlijken eerderjambischen soms laten ze zichmeerlezenals ritmisch
proza. Slechtofverwerpelijkis datintussenniet, integendeel,wantdevertalingbezit
grote kwaliteiten, maarvoor zuiverehexanieterskunnenook Dros'verzenmoeilijk
doorgaan.OmdatDroshaarmetrischevorm ookin oorspronkelijkwerkhanteert, kan

1984 herdrukt), maar die is qua woordkeus nu echt gedateerd.

men hier misschien het best spreken van de 'Drossiaanse hexameter'.

Poetisch lets geslaagder lijkt deveel oudere Lucretius-vertaling in hexameters van

In deze groep is eenopmerkelijke subcategorie te noemen van vertalingen die
welclaimeneenhexameterte hanteren,maardit, naardelettervandemetrischewet.

nietconsequent doen. PietSchrijvers veroorlooft zichin zijn alleszins lezenswaardige
Aeneis-vertaling (1996) eenaantalvrijheden, zoals demogelijkheid van eenonbeldem-

toonde syllabe aanhetbeginvan hetvers (hieronder in r. 2, 3,maar weer niet in 5).
Daarmee kan zijn hexameter, hoe goed leesbaar ook, niet gelden als een zuivere hexameter, enkomt devraagopwaaromhi] geengeheelandere,nieuwevormheeftwillen
kiezen.

;

Alien verstomden en hidden hun ogen vol aandacht gericht
naar vader Aeneas die op zijn hoge mstbed het woord nam:
'Vorstin, U vraagt me onzegbaar verdriet opnieuw te beleven:

hoe onze macht en de deerniswel<kende stadderTrojanen
door de Grieken zip weggevaagd, eenramp waarvan ik
slachtofferengetuigegeweestben(... )'
(vert. Schrijvers)

Jamben
Het alternatiefis duidelijk: jambische verzen. Jamben (en trocheeen) passen beter m

het Nederlandsen makennatuurlijkerklinkendeverzenmogelijk. Eris hier eenaantal
geslaagdevertalingenaante wijzen, die ookweeronderlingeverschillenvertonen.
Eenin het Nederlandsgangbaremetrischevorm is deAlexandrijn (jambische
zesvoeter). Die wordt met succes gebruikt door bijvoorbeeld Wolther Kassies in zijn

vertalingen van Apollonius van Rhodus (1996) en Hesiodus' Werken en Dagen (1989),
door Paul Claes in het lange bruiloftslied van Caftillus (c. 64) in zijn complete Catullusvertaling (1995), die verder overigens een keur aanmetrische vonnen laat zien. Een
eerdervoorbeeldis de Ars Poeticavan Horatius in devertalingvan Piet Schrijvers

(1980). Jambische zesvoeters (met een onbeklemde syllabe tot slot) hanteerden ook
Ida Gerhardt in haarvertaling van Vergilius' Georgica (Het boerenbedrijf, 1949) en

(zanderzo'nonbeldemtoondeslotsyllabe) A. RutgersvanderLoeffinzijn Lucretiusvertaling (1976).
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De varianten laten zich hier raden. M. d'Hane-Scheltema heeft voor haar veel-

geroemde vertaling van Ovidius' Metamorphosen (1994) dezeldzame jambische
zevenvoeternieuwleven ingeblazen,en gebmiktdievorm ookin haarrecente Aendsvertaling (2000). Die extra voet geeft net lets meer ruimte om alle elementen van het

origineel op natuuriijke wijze weer te geven zander dat er gewrongen en geperst moet
warden. Het nadeel van devorm is dat ze nogal lange regels oplevert (de befa-effende
banden in de 'Baskerville-serie' van Athenaeum - Polak & Van Gennep zijn letterlijk
eenpaarcentimetergroter dannormaal!). Somskandaarmeeookhierde indmk
ontstaanvanmerkwaardiggezetproza.
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Eenieder zweeg nu stil, vol spanning richtten zij hun blikl<:en,
waarna Aeneas, hoog gezeten, zijn verhaal began:
'U laat mi], koningin, opnieuw onzegbaar leed beleven hoe Trojes rijk en jammerlijke macht verwoest zijn door
de Grieken; al die droeve dingen die ik zelfgezien heb
en zelfheel sterk heb meebeleefd (...)
(vert. d'Hane-Scheltema)

De zevenvoeter van M. d'Hane-Scheltema heeft slechts op kleine schaal navolging
gekregen. Het enige recente voorbeeld dat ik ken is de Cupido Cruciatus vanAusonius
(mim 100verzen), in devertalingvan PatrickLateur(1999).
Korter dan zes ofzeven jamben kan natuurlijk ook, maar in de praktijk blijft dat
tot uitzonderingen beperkt. Vijfvoetige jamben treft men aanin devermaarde Juvenalisvertaling (1984) van, alweer, M. d'Hane-Scheltema. Tegenover dekortheid van de

regels staathierweleenaanzienlijke uitdijingvanhetaantalregels (zo'n30procent
meer dan in het Latijn). Dat is ook het geval in de al wat oudere en misschien wat

veronachtzaamde Aeneis-vertaling door Anton van Wilderode (1962):
De disgenoten staakten hun gesprekken
en keken vol verwachting naar Aeneas
die van zijn hoge zitplaats op het rustbed
zanderverwijl aldusbegante spreken:
'Gij vraagtmij, koningin, een onuitspreekbaar
verdrietweerop te roepen, te verhalen
hoe Griekenland 't rampzalig rijk van Troje
vernietigde, het leeddatik gezienheb

enwaarvanikhelaasmeerdanmijn deelkreeg.'
(vert. VanWilderode)
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Invijfvoetige jamben is ookdefraaievertaling vanAusonius' Mosella door Patrick
Lateur (2001), naarmijn smaakeenvan debestevertalingen vanantieke poezie diede
laatstedecenniainhetNederlandsis gemaakt.Ookhierishetaantalregelsaanzienlijk
groterdaninhetorigineel:752tegenover483,oftewel56 procentmeer.
Als curiosum vermeld ik tenslotte nog eenwat merkwaardige variant in het

Duits. Paul Dragerheeft onlangs (2002) dezelfde MosdlavanAusonius vertaald in
Duitseverzengebaseerdop devijfvoetigejambe- alleenvoegthi] ertelkenseenextra
tweederegeltje vanongeveer vierjamben aantoe, als 'epode', om zodecorrespondentie
in aantal regels met hetorigineel te kunnen handhaven. Het geheel oogt typografisch
danwatruimerenvlotter, maarperhexameterkomthetfeitelijkneeropeenjambische
negenvoeter.
Genre en voorkeur

Devraagwelkemetrischevormhetmeestgeschiktis,blijkt dustelkens andereantwoordentekrijgen. Erspringtnietduidelijkeenvorm uit dieoveralenvooriedereen
goedwerkt enbevredigende resultaten oplevert. Voor eengrote, epische tekst als de
Odysseekomenhexametersmisschieneerderin aanmerkingdanvoorde Satirenvan
Juvenalis, zoals omgekeerd dejambische vijfvoeter qua sfeerenuitstoraling eerder
voordehandligtbij eenliterairkleinoodalsAusonius' Moselladanbij degrote
Aeneis.

Eeninteressanteillustratievanditgenre-gebondenaspectgeeftdenieuwe,voUedige
Hesiodus-vertaling vanWolther Kassies (2002). Waardeal eerder gepubliceerde
Werken en Dagen, zoals gezegd, dejambische zesvoeter gebmiken, is datvoor de
Theogonie, met haar veelheid aan godennamen, ondoenlijk, en heeft devertaler hier
voor een Nederlandse hexameter gekozen. In eenenhetzelfde boekvindt delezer dus
vertalingenvanGrieksehexametrischeteksteninverschillendemetra.
Behalvedeaardvandetekst spelenookdevoorkeurenenopvattingenvande
vertalereenvoornamerol bij dekeuzevanhetmetmm. Veelalblijvenzeimplidet,
maareenenkelekeerneemteenvertaleropenlijkstellingvooroftegeneenbepaald
metrum, omdatdit aldannietpastbij hetorigineelofaldannietrechtdoetaanhet
Nederlands. Veelal spitst de discussie zich hier toe op de hexameter.
Zander te willen polemiseren durfik de stelling wel aan, dat - naarmate een

metrum in het Nederlands ongebruikelijker is - er meer van depoetische talenten
van devertaler verwacht mag warden. Door een minder courant metrum te kiezen
neemt devertaler immers min ofmeer derol van een zelfstandigdichterin. Het is

uiteraard diens goedrecht om depoetische vorm te kiezen diehij wil, maar dedichter
wordt daarvervolgens wel opbeoordeeld. Anders geformuleerd: hetis niet iedereen
gegeven om aanvaardbare verzen in minder gebmikelijke maten te schrijven. Wat De

223

Vertalen van hexameters

Vertalenvan hexameters

Royvan Zuydewijnkan,lukt nietiedereclassicus, hoegoeddiehetGrieks ofLatijn

Ill instantia cultoris et fructus opens

ookbeheerstenhoegroot zijn ofhaarNederlandsewoordenschatookis.

Aanheteindvanditoverzichtis geenhelderantwoordte gevenopdeaanhet
begingesteldevraag'hoevertaaljeantiekehexameters?' Hetgebeurtfeitelijkopallerlei

Deniquevernaliinterdumconspergihirimbre
parvaseges,tenuesquefovetpraeblandavicissim

manieren,enhet succesvandegemaaktekeuzeshangtvanverschillendefactorenaf,
zoals deaard enhet genre van detekst, devoorkeuren en mogelijkheden van devertaler,

luna comas;rursus si quando siccanegabant

en eventueel ook de bestemming van de tekst.

Ookdedoelgroepvaneenvertaling kannamelijk eenrol spelen. Eenvertaling

temperaroris opem, culturaeimpulsus amore,
quippe siti metuens graciles torpescere fibras,

bestemd voor eenbreedendeels jong publiek zal sb-engemeta-ische vormen misschien

flumina pura cadis inferre capacibus acri
curavi studio, et propriis infunderepalmis

vermijden (ofaanpassen, zoals bij de 'Drossiaanse hexameter'), terwijl eenvertaling

guttatim, neforte ferodorimpetusundas

voorvakgenotenofeenhoogonderlegdpubliekdaarjuistdoelbewustvoorkankiezen.

ingereret nimias et semina iacta moveret.

Ikheboverigens deindrukdatdeze'publieksfactor' indepraktijkvoorpoezie-vertalers
geen grote rol speelt bij hun basis-keuze. Misschien zoudit punt meer aandacht
verdienen.

Necmora, germinibusvestiturtotatenellis
areolaet quamquamillius parsistasubalto
arescat tecto, pluviarum et muneris expers

Eenbondigevorm

squaleataerii,parsiliaperennibusumbris

Tot slot een proefje van eigen vertaalwerk. Onlangs kreeg ik dekans om zelfhet boven

diffugiat solem, paries cui celsior ignei
siderisaccessumlateris negatobiceduri,
non tamen ulla sibi fuerant quae credita pridem,

besproken probleem in depraktijk te onderzoeken, toen ikhetverzoek kreeg om een
hexametrische Latijnsetekstvan444 regels tevertalen. Hetbetreft geenklassieke,
maar eenmiddeleeuwse Latijnse tekst, van dehandvanWalafried Strabo (808-849),
de abt van het klooster Reichenau (op het gelijfoi amige eiland in de

Bodensee). Hij

spesinecrementipigro subcespiteclausit.
Quinpotius quaesiccafereettranslatasubactis

schreefeen beroemd geworden gedicht over zijn kloostertuin endedaarin groeiende

suscepit scrobibus, redivivo plena virore

soorten planten, vmchten en kruiden. In dit gedicht, algemeen aangeduid als de
Hortulus ('tuintje'), volgthij op erudiete wijzedetaalen stijl navandeantieke Romeinse

restituit, reparansnumerososeminafructu.

dichters, vooralVergilius. Hetresultaat isdatzippoezienogaleenscomplexvanaard

Nunc opus ingeniis, docili nunc pectore et ore,

is enhet stempel van eenlange traditie draagt: hieris bijvoorbeeld te denken aan

nomina quo possim viresque attingere tantae

moeilijke, gelaagde toespelingen, geijkte formuleringen, ingewikkelde omschrijvingen

messis,ut ingentiresparvaeornenturhonore.

en vergelijkingen voor eenvoudige zaken, en referenties aan antieke teksten.

(53-75)

Mijn eerstekeuzewasdievooreenpoetische, metrische vorm, maartegende
Nederlandsehexameter,diemij persoonlijkalgauwte 'ronkend'klinkt. Detevertalen,
vrij 'intieme' en symbolische tekst leek daarniet om te vragen.

Mede gezienmijn enthousiasme voordeMose!;a-vertaling van Lateurkwam ikvrij

sneliiitbijhetmodelvandevijfvoetigejambe,ofietspredezergezegd:hetzogenaamde
blankevers (rijmloze jambischeverzenvanvijfheffingen, metdemogelijkheidvan
een onbeklemtoonde syllabe aan het eind en van weglating van de onbeklemtoonde
syllabeaanhetbegin).

Naenige experimenten merlrte iktot mijn grote verbazing dathetmogelijk

bleekovadeverzen eenopeentevertalen: perLatijnse hexameter gemiddeld een
zo'nkort jambisch vers (446 regels voor 444 hexameters).

Denijveretuinderendevruchtvanzijnwerk
Endansproeitsomseenvoorjaarsregenzacht
op het klein gewas en laat de maan zijn schijnsel
weldadig vallen op het prille groen.

Maarsoms,wanneerhetdroogendauwloosblijft,
draagik, bezorgd om dorheidenbenauwd
voor schade aan de tere weefsels, liefdevol
emmers helder water aan en giet ze
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eigenhandig dmppelsgewijze uit:
ik wil geen grote gutsen vocht, waardoor

verwijzing weg, maar roept een speelse pseudo-etymologie toch lets op van de sfeer
van oorlog die in het Latijn onverbrekelijk is verbonden met die naam: 'de appel die qua

het aangebrachte zaadweerwegzouspoelen!

naam/ granaatis'. Verderveroorloofikmi] somseenwatgewaagdbeeld,zoalsover

En zo bekleedt het tuintje zich al snel
met IdeineIdemen. En hoewel het deels

verstoft, bi] het afdak, lucht- en regenloos,
en deels verregent en de zonverjaagt
waar een hoge muur het sterrenlicht blol<keert,
tochheefthet nooithettoevertrouwde zaad

de winter: 'lang lag alles in de bodem besloten / het ijzig witte duister ruimschoots
beu' (28-29). En overal in de vertaling is veel aandacht besteed aan ritme en klank.
Het geheel van alle vorm-effecten in het Nederlands correspondeert, naar ik hoop,
voldoendemet depoetischeexpressiviteitvanhet origineel.2
Dat Latijnsehexameterszichin dit gevallietenweergevenin een gelijk aantal
kortere Nederlandseverzen,wil vanzelfsprekendniet zeggendat dit altijd kan. Maar
de vertaler heeft in dezemethode minstens een extra optie.

beschaamdenzanderhoopopbloeiverborgen.
Integendeel, watvrijwel droog in kuiltjes
wordtgestopt schietals herborenweer
omhoog, draagt vrucht, met nieuwe kracht bezield.
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Nukomthetaanop dichtergaven,kennis
en bevlogen taal, om alles van die oogst
met namete noemen, in alle geuren en kleuren:

dankrijgt hetkleine goedeengrote eer.

WiebedenktdathetLatijngemiddeld eenbeknoptere maniervanuitdrukken kent

danhetNederiands endateendactylischehexameter fysiekaltijdlangerisdaneen
Nederlandsblankvers,begrijptwathetgevolgis:erishieronvermijdelijkheteenen
andergesneuveld. Datbleektekunnen, omdat deLatijnseverzen welwat'mis' bevatten.
Vooreendeelis diein de Hortulus telokaliseren in syntactische kenmerken van

hetLatijn,zoalslangeconstructies metparticipiaeninfinitieven. Daarkansomshet
mes in, wanneer het Nederiands een kort alternatiefheeft. Daamaast staan er in het

gedichtnogalwatomschrijvingen diecultureelverbondenzijnaandeeisenvanhet

middeleeuwsLatijn,zoalssterkepathos-efFecten,woordherhalingenenmythologische

toespelingen. Hierhebiknogaleensvereenvoudigd engenonnaliseerd. Eenweergave
vanliquorLenaeus(214-215) met'Leneischvocht' zounietaUeenpedantenbespottelijk

klinken maarookuidegineenvoetnootvergen.Hetvlakkeenkleurloze'wijn'geeft

hierdekernweer. Uiteraard gaathierbi] ietsverloren.
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vanWalajnedStrabo.LatijnsetekstenvertalingdoorVINCENTHUNINK(Terra)
(Warnsveld2003).Voortekstfragmenten, linksenoverigeinformatie:

n hetjaar217v.Chr.ledende RomeineneenzwarenederlaagtegenHannibalbij het
Trasumeense Meer; geen oude geschiedenis-boek zal deze gebeurtenis onvermeld
laten en de Griekse historicus Polybius (ca. 200-ca. 118 v. Chr. ) besteedt er dan

ookuitvoerig aandachtaan. Maarerhadin datjaarnogeenbeslissendeconfrontatie
plaats, diein Polybius'geschiedwerkeveneensgedetailleerdwordtbeschreven.Eenvan
dedoelstellingenvan Polybiuswasnamelijkzijnlezers ervante overtuigendathetvan
grootbelangis niet alleente letten op gebeurtenissenin een gebied,maarop alles wat
zich in de oikoumene, de bewoonde wereld, afspeelde. Polybius pretendeerde een

wereidgeschiedeniste schrijvenen devervlochtenheid(sumploke) van deverschillende
gebeurtenissen,zoalsdienaongeveer220v.Chr. zichtbaarwerd, aanzijnlezers duidelijk te maken. Datis danobkderedendatwi] aanhem eenuitvoerigebeschrijving
dankenvan die andereslag:de slagbi] Rafia (30 km ten zuidwestenvan Gaza). Daar'
versloeghetlegervande Egyptischekoning Ptolemaeus IVFilopator(221-204) (afb. i)
deta-oepenvanAntiochus III ('de Grate', 223-187) (afb. 2), zodatdeze Syrischekoning
zip aanspraken op het zuiden van Palestina, in de oudheid meestal als Koile-Syrie

aangeduid,voorlopigwelkonvergeten.
Afb. i. Een gouden munt van acht
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