
rmenei. is 92,2 Bo eken

de periode van de 6de eeuw v. Chr.
tot aan Alexander de Grote, als aan-

loop naar de beroemde triomftocht

van Marcellusin211 v. Chr. Dezegold

als een omslagpunt waarbij kunst
voor de Romeinen een van de

belangrijkste vormen van oorlogs-

buit werd. Wat volgt is een gedetail-

leerde uiteenzettingvan Romeinse
triomftochten tot aan keizer Con-

stantijn. Door de introductie van
zoveel nieuwe materiele cultuur

verandert de Romeinse attitude

tegenover/uxur/o. Ookde kunsthan-
del deed haar intrede, en er moest

warden vastgesteld welke vormen
van kunstroofnog maatschappelijk
aanvaardbaar waren. Dit laatste

wordt beschreven aan de hand van

Cicero's aanklacht tegen Gaius Ver-
res, de veldheer die zich op Sicilie
schuldig zou hebben gemaakt aan
buitenproportionelekunstroofvoor
eigengewin.
In het tweede deel van het boek -

'Nieuwe' Romeinen - maken we een

sprang naar de (vroeg)moderne tijd.
Zowel individuen, als onderdeel van

hun grand tours, alsook de opko-

mende musea verrijkten hun collec-

ties met antieke voorwerpen die ze
kochten - of roofden - in het medi-

terrane gebied. Het is interessant te
constateren dat het hetzelfde soort

voorwerpen is dat in beide perioden

een grote aantrekkingskracht uitoe-

fent op degenen die er mee in aan-

raking komen. Daarnaast toont de
tweede helft van het boek de maat-

schappelijke relevantie van het
bestuderen van de oudheid. Kennis

over kunstroof door de Romeinen

compliceert het debat over de repa-

triering van cultureel erfgoed. De
conclusie van het boek belicht dit,

zander handelingen van 18de-/19de-
eeuwse roofzucht goed te praten.
De krachtvan dit boek is het leven-

dige, historische overzichtvan een
fenomeen dat bij het grote publiek
nog steeds grotendeels onbekend
is. Meijer vertelt een selectie van
antieke (schriftelijke) bronnen voor-
beeldigna. Daarinschuiltechterook
een valkuil. Er wordt een ogenschijn-
lijkvolledigverhaalverteld op basis

van zeer gefragmenteerde, multi-in-

terpretabele antieke bronnen, wat
niet altijd inzichtelijk wordt gemaakt
voor de lezer. Materiele cultuur is

daarbij in het boek vooral lijdend
voorwerp en archeologische objec-

ten illustreren hoofdzakelijk dat wat

de literaire bronnen ons vertellen.

Dit effect wordt versterkt door de

rijkelijke maar ongenummerde illus-
traties waar in de tekst zelden direct

naar verwezen wordt. Desalniette-

min is het boek een aanrader voor

iedereen met interesse in de oud-

heid als wel in het debat over

archeologisch erfgoed.

Sll/an van clt: Vclcle
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de retoriek van
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Veertien experts uit uiteenlopende

vakgebieden belichten in deze bun-

del aspecten van moderne retorica
in de breedste zin des woords. Het

resultaat is een onderhoudende

mengelmoes: de lezer leert onder
meer iets over de retoriek van

Forum voor Democratie (hleijne),
maar ook over Stendhal en de liefde

(Grunberg), moderne nudging
(Groen-Reijman), Quintilianus en

moderne onderwijsvernieuwing
(Gerbrandy) en de swipe (Van
Veelen).
Coen Simon, de redacteur, heeft niet

geprobeerd zelfeen grote stempel

op de bundel te drukken: de inlei-

ding vermeldt alleen dat we 'in dit
historisch moment... zelf het woord

moeten voeren in de meest uiteen-

lopende situaties en rollen', en dat

we de 'retorische antwoorden [moe-

ten] blijven oefenen op de grote
vragen van deze tijd', maar laat het
er verder ook bij. De essays staan
op zichzelfen de lezer kan dan ook
naar hartenlust grasduinen: alleen
in het laatste hoofdstuk (van De

Jonge) wordt er een paging gedaan
om de verschillende lijnen in het

boekexplicietmetelkaarteverbin-
den. Het brede scala aan onderwer-

pen en benaderingen zal voor som-

migen desorienterend werken, maar

veelanderenzullenjuistblijzijn met

de afwezigheid van een 'moraal van
hetverhaal'.

Vrijwel elk hoofdstuk wordt ingeleid
met een 'klassiek' citaat - Aristoteles

heeft de hoofdrol -, maar de klas-

sieke retorica komt niet in elke bij-

drage expliciet aan bod. Persoonlijk
vind ik dit een verademing: veel
'actualisatie'van de klassieken werkt

toch een beetje geforceerd, en dat
ethos, pathos en logos nuttige con-
cepten zijn weten we inmiddels wel.
Verfrissend is de bijdrage van Gerard
Spong, die aan de hand van Quinti-

lianus ook expliciet aangeeft wan-

neer de klassieke retorica juist niet

op de huidige praktijk van toepas-

sing is. Soms is dat alleen vermake-

lijk, zoals wanneer hij stelt dat 'con-

frereTh. Hiddema' het moeilijk zou

hebben in een wereld waarin Quin-

tilianus' waarschuwingen tegen

overmatige uiterlijke geliktheid nog

steeds geldigwaren geweest. Soms

echter gaat het verder dan dat: hij
noemt het idee dat een redenaar

een goed man moet zijn het resul-
taat van 'een ernstige zinsbegoo-
cheling', en zet met verwijzingen
naar concrete rechtszaken vraagte-
kens bij de Aristotelische stelling dat
waarheid en rechtvan nature sterker

zijn dan hun tegendelen.

Lezers op zoek naar het Grote Ant-
woord zullen bedrogen uitkomen,
maar zij die genoegen nemen met
interessante ideeen over verbale

overtuigingskracht in onze tijd zullen
blij zijn met dit boekje. Warm aan-
bevolen.

Bram van der Velden
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Het laatstejaarvan Cicero

Weinig auteurs uit de klassieke oud-
heid zijn zo 'groot' als Cicero. Logisch
dus dat er ook geregeld werken van
Cicero in vertalingverschijnen. Vaak
zijndatfilosofischeteksten, zoalsin
2019 De officiis, dat door Paul Silve-
rentand werd vertaald onder de titel

Fatsoen (uitgegeven door Athe-
naeum). Brieven en speeches krijgen
minder aandacht, misschien wel

omdat er zoveel van zijn.

In de nieuwe Athenaeum-uitgave De

republiek of de dood zoomt de pro-
ductievevertalerjohn Nagelkerken

in op het laatsteanderhalfjaarvan
Cicero's leven. Nog eenmaal zien we
de man uitArpino daarin het voile
lichtvan de actuele politiek. Na de

moord opjulius Caesar in44v. Chr.

ontbrandde erfelle strijd om diens

opvolging, met daarin hoofdrollen
voor Octavianus (de latere keizer

Augustus) en Marcus Antonius. De
oude staatsman Cicero, die eigenlijk

de politick al vaarwel had gezegd
ten gunste van zijn filosofische
schrijfwerk, liet zich nog eenmaal
duidelijk gelden. Hij wierp zich op
alsdeverdedigervandeouderepu-
bliek. Daardoor kwam hij meteen

lijnrechttegenover Marcus Antonius
te staan en vervreemdde hij zich
uiteindelijk ook van Octavianus.
Zijn woeste polemiek tegen Antonius
kreegvooral concreetvorm in veer-
tien felle redevoeringen, die al in
Cicero's tijd bekend kwamen te
staan als de Philippicae. Hierin gooit

Cicero nog eens alle retorische mid-
delen in de strijd om zijn doelen te
bereiken. Je zou het kunnen zien als

zijn politieke testament.
De overdaad aan retorisch vuurwerk

kan snel vermoeiend gaan werken.

Daarom is hetgoed dat de veertien
speeches in de uitgave zijn afgewis-
seld met korte inleidende teksten

en met brieven van Cicero uit

dezelfde periode. Jammer wel dat
de veertien Philippicae niet in de
hoofstuktitels en inhoudsopgave

vermeld staan (de opzet van het

boek is puur chronologisch). Wie
gericht iets zoekt of wil teruglezen
moet daardoor onnodig bladeren.
De vertalingen zijn zoals we van
Nagelkerken gewend zijn: correct
en functioneel. Vooral de speeches
met hun vlammende retoriek had-

den misschien wel een iets meer

gepolijste stijl verdiend. Maar een
complete Nederlandsevertalingvan
deze teksten was er nog niet, en het

boek is dus een welkome aanvulling.

De uitgeverij heeft er zelfs de statige
Baskerville-serie voor heropend.

Een monumentje voor Cicero, zoge-

zegd.
Het laatste grate hoofdstuk
(april-december 43) bevat alleen nog
passages uit brieven en eindigt met
beschrijvingen van Cicero's dood
door andere auteurs. Het isjammer

dat de grote redenaar op die manier
als het ware 'wegglipt' tussen de
vingers van zijn trouwe lezers. Maar
gegeven het tekstmateriaal is dat
eigenlijk onvermijdelijk. Gelukkig
zijn ergoede biografieen en intussen
ook lijvige romans (ik denk aan de
boeiende Cicero-trilogie door Robert

Harris) die het fragmentarische
beeld van zijn trieste laatste maan-

den kunnen completeren.

Vincent Hunink
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