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τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι
Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
πῶς κ´ʼ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
εὕδοντ´ʼ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
ἀλλʼ εἰ δή ῥ´ʼ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
ἔνθ´ʼ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.

ISBN 9789028261075 € 34,95
Imme Dros heeft een mooie vertaling van de Ilias gemaakt,
een niet geringe prestatie. De vertaling houdt de
versvolgorde van Homeros aan, en Dros gebruikt net als
Homeros de dactylische hexameter, dus anders dan in haar
populaire Odysseevertaling van 1991. Ze betitelt het door
haar gehanteerde metrum als haar eigen soort hexameter en
geeft hiervan een verklaring op p. 480. De vertaling is een
genot om te lezen en de gesproken passages, ongeveer de
helft van de hele Ilias, klinken zeer eigentijds. Voor de vaste
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formules, zo kenmerkend voor Homeros en herkenbaar voor
oud-gymnasiasten, heeft zij adequate equivalenten gevonden.
Het boek staat vol met leuke vertaalvondsten. Als voorbeeld

Een vergelijking met de in 2010 verschenen vertaling van

van haar vertaling geef ik een stukje waarin Hera ingaat op

Patrick Lateur ligt voor de hand. Omdat hij heeft gekozen

een hartstochtelijk verzoek van Zeus om de liefde met hem

voor vijfvoetige jamben, waarbij twee regels van Homeros

te bedrijven, een van de favoriete passages van de

drie vertaalde regels worden, heeft hij 693 pagina’s nodig

vertaalster (14.329-340, zie het interview op pagina 8-9):

voor de hele Ilias, terwijl deze bij Dros 460 in beslag neemt.
Lateur werkt met tussenkopjes en titels voor de afzonderlijke
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En met arglist in de zin zei de machtige Hera:

boeken, Dros begint elk boek met een korte samenvatting en

‘Dondersteen van een Kronoszoon, wat zeg je me nu weer!

een overzicht van de dramatis personae, en kiest ook

Wou je met mij op een hoge top van de Ida naar bed gaan,

consequent voor de Griekse spelling van de namen, zoals

zichtbaar voor iedereen vanuit iedere windrichting? Wat als

Achilleus, Aineas. Het namenregister bij Lateur is

een van de eeuwige goden ons daar zou zien liggen, en alles

uitgebreider omdat het van de veelvoorkomende personen en

aan de andere goden vertelde? Ik zou nog niet eens meer

goden beknopt aangeeft wat ze in de betreffende passage

overeind durven komen van dat bed om terug te

doen, bij Dros worden alleen de passages vermeld.

VALERIUS FLACCUS ALS ROMAN

keren naar je paleis, zo schandalig zou ik het vinden.

Het boek is hardcover en zeer verzorgd uitgegeven. Alle

Gaius Valerius Flaccus, Argonautica, vertaald en voorzien van

Als je dat begeert en jij er zo naar verlangt, dan

passages zijn gemakkelijk in de vertaling terug te vinden: de

een nawoord door Stefan van den Broeck, met een inleiding

heb je toch een slaapkamer die Hefaistos, je eigen

regels zijn per vijf genummerd en onderaan iedere pagina

en appendices door Frits Naerebout. Uitg. Primavera Pers,

zoon voor je bouwde met in de posten goedsluitende deuren,

staat het boeknummer. Jammer is dan weer dat in de eerste

Leiden 2015. Pb, 239 p. ISBN 978 90 5997 2179 € 29,90

daar kunnen we toch naartoe gaan als je zo nodig moet vrijen.’

druk (inmiddels in de tweede druk rechtgezet) op de flaptekst
Achilles het lijk van Hekstor driemaal om de stad sleept. Dit

De epische dichters uit het Rome van de tijd ná Vergilius zijn

is onjuist: Achilles achtervolgt Hektor driemaal rondom de

lange tijd privéterrein van geleerden gebleven. De

stad (22.165). Ook worden nergens de schilder en het

1ste-eeuwse epici Lucanus, Statius, Valerius Flaccus en

museum vermeld van het schilderij dat voor de omslag is

Silius worden grofweg sinds 1970 druk bestudeerd: edities,
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commentaren, erudiete betogen. Maar vertalingen? In elk

nuttige toelichtingen en indices van Frits Naerebout. In een

wie een goede opleiding genoten had. Philostratus kleedt het

zake, en gelukkig gewoon in voetnoten. Met de vertaling van

geval de Nederlandstalige lezer had lang het nakijken.

vertalers-nawoord verdedigt Van den Broeck een controver-

geheel in door zich te presenteren als gids, waarbij hij zich

deze twee minder bekende teksten, in een mooie uitgave,

Nu is ook dat aan het veranderen. Met de integrale Lucanus-

siële, politieke lezing van het epos, waarvan de inleider

tot een anonieme jongeman richt en alle schilderijen

doet Burgersdijk hen die belangstelling hebben voor de

vertaling van Piet Schrijvers (2013) en de complete Thebais

duidelijk enige afstand houdt. Dat komt wat vreemd over,

beschrijft én becommentarieert. In dat commentaar worden

cultuur van de Tweede Sofistiek zeker een plezier.

van Statius door Rob Brouwer (2012) zijn twee grote

maar het mag natuurlijk. Jammer dan wel van de Latijnse

synesthetische observaties niet geschuwd: ‘schaterend

dichtwerken beschikbaar gekomen. Stefan van den Broeck,

titels van hoofdstukken (zoals 1: ‘Turpe viro timuisse futura’).

gelach’ is te zien op het schilderij van Komos, de gepersonifi-

die geruime tijd terug onder meer de romans Metamorfosen

Is dan toch de kleine wereld van gevorderde classici de

eerde feestvreugde. Eigen aan de beschreven schilderijen is

van Apuleius en Dafnis en Chloë van Longos vertaalde

doelgroep?

dat ze enerzijds uiterst realistisch zijn, waarbij we ook een en

(respectievelijk in 1988 en 1990) heeft nu een flink nieuw

Misschien vragen dichters als Valerius (en de in ons

ander leren over de antieke schilderkunst en haar

boek toegevoegd: een complete Argonautica van Valerius

taalgebied nog vrijwel onaangeroerde Silius) wel om nog veel

technieken, anderzijds is moeilijk voor te stellen dat het om

Pieter W. van der Horst, Het joodse koninkrijk van Himyar en

Flaccus (tweede helft 1ste eeuw).

gedurfdere experimenten. Wie waagt zich aan een werkelijk

echte werken gaat, temeer omdat nergens over de makers

de christelijke martelaars van Nadjrân. Joden en christenen in

Valerius’ reputatie is niet al te best, al was het maar omdat

postmoderne Argonautica of Punica?

wordt gerept. De presentatie in woorden overtreft, zeker in

Arabië in de zesde eeuw. Uitg. Athenaeum-Polak & Van

mogelijkheden, die in beeld, zodat ‘kijken zonder plaatjes’

Gennep, Amsterdam 2015. Pb 118 p.

niettemin een plezier is. Dit komt goed tot uitdrukking in de

ISBN 978 90 253 0776 9 € 12,50 (e-book € 7,99)

zijn Argonautica veelal als de mindere wordt gezien van die
van zijn Griekse voorganger Apollonios van Rhodos (circa
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Vincent Hunink

Floris Overduin

250 v.Chr.), eerder vertaald door Wolther Kassies (1990).

ondertitel: juist de nadruk op ekphrasis en retorica brengt

Maar de lezer kan zoiets het beste zelf beoordelen, en alleen

naar voren dat het hier om literaire, stilistische expressie

Het vroegchristelijke martelaarsverhaal is onder classici niet

al daarom is de verschijning van deze vertaling welkom.

gaat. De aandachtige lezer heeft de originele schilderijen

een bijzonder geliefd genre. Het zou echter zonde zijn om de

Schrijvers en Brouwer kozen voor een weergave in

helemaal niet nodig, waarmee de vraag of deze schilderijen

hier besproken uitgave van het Martyrium van Arethas en zijn

Nederlandse hexameters, met alle voor- en nadelen van dien.

wel echt door Philostratus gezien zijn eigenlijk overbodig

metgezellen ongelezen te laten. De omstandigheden van het

Ik wil de discussie hierover hier niet heropenen, maar het is

wordt. Het fraaie kleurenkatern besteedt evenwel toch

martelaarschap van genoemde heiligen zijn namelijk

duidelijk dat hun vertalingen niet kunnen gelden als ‘vlot

aandacht aan de visuele dimensie van het werk, en de

bijzonder te noemen en de context waarin het zich afspeelde

leesbaar’. Van den Broeck wil de verhalende teksten van

receptie ervan vanaf de renaissance.

zal voor de meeste lezers een inkijkje zijn in een volstrekt

Valerius in een weergave bieden die voor een groot publiek

De retorische dimensie van dit boek komt ook tot uitdrukking

onbekende, maar fascinerende episode in de geschiedenis.

geschikt is. Daarom kiest hij voor een vertaling in literair

in het tweede vertaalde werk. De Levens van de Sofisten

Arethas en zijn lotgenoten zijn niet, zoals te doen gebrui-

proza als een roman, waarin ook consequent de

vormt een onmisbare bron voor de studie van (of zelfs voor

kelijk, ter dood gebracht door onverbeterlijke heidenen en

tegenwoordige tijd wordt gebruikt. Dat zijn flinke ingrepen, en

de reconstructie van) de Tweede Sofistiek, de literaire mode

afgodendienaars, maar door joden uit Jemen! Pieter W. van

zijn vertaling mag daarmee een experiment genoemd worden.

onder Griekse Romeinen in de 2de en 3de eeuw n.Chr.

der Horst geeft in zijn uitvoerige en zeer lezenswaardige

Het is sympathiek en moedig van de vertaler om het publiek

Hoewel de biografische informatie van Philostratus, die zelf

inleiding de broodnodige achtergrondinformatie. De

deze weergave te bieden.

uit het milieu van de sofisten kwam, nogal anekdotisch van

aanwezigheid van joden op het Arabische schiereiland gaat

Is het experiment ook geslaagd? Ik vraag me dat af. Valerius’

karakter is, is het essentiële kost voor wie zich wil verdiepen

ver terug en heeft vooral vanaf de 4de eeuw sporen

tekst mist een flink aantal kenmerken die moderne romans

in het culturele leven in deze periode. Interessant is

nagelaten in onze bronnen. Van der Horst zet uiteen hoe het

typeren: pakkende dialogen, scherpe karakterisering, psycho-

uiteraard de aansluiting bij de ‘eerste’ Sofistiek, ten tijde van

koninkrijk Himyar in de jaren 523-525 joods was door de

logische ontwikkeling, om maar eens een greep te doen. Zijn

Plato, waarmee Philostratus zijn werk begint. Dit werk leest

bekering van koning Dhoe Noewas in 523. Vermoedelijk deed

bloemrijke stijl, vol lange vergelijkingen, geleerde verwij-

als een catalogus van de belangrijkste namen in deze

de koning dit om zich af te zetten tegen de invloed van zowel

zingen, monologen en hoogdravende beschrijvingen komt in

stroming. Philostratus geeft een korte biografie per redenaar,

de Ethiopische (christelijke) koning als de keizer van

Nederlands proza misschien beter over dan in hexameters.

met grote namen uit de klassieke sofistiek (Gorgias,

Byzantium. Dhoe Noewas ging zelfs zover om christenen te

Maar al na een alinea ziet elke lezer: dit is Klassiek, en het

Protagoras, Kritias). Vele andere namen, vooral van al

vervolgen en de christelijke stad Nadjrân te belegeren en op

kost moeite om in langere passages echt geboeid te blijven.

diegenen van wie niets is overgeleverd, zullen de lezer juist

verraderlijke wijze in te nemen. Toen dit echter de Byzantijnse

Deze epen blijven domweg intrinsiek lastig voor een lezerspu-

niet bekend voorkomen, maar hier treffen we ook markante

keizer Justinus en de Ethiopische koning Elesbaäs ter ore

bliek.

figuren als Herodes Atticus. Het is jammer dat een index

kwam, grepen deze in.

Van den Broeck heeft zijn best gedaan, dat siert hem als

ontbreekt: de vele namen, plaatsen en gebouwen nodigen

In het Martyrium, dat vermoedelijk rond 550 geschreven is,

vertaler en Primavera Pers als uitgever. Het boek bevat

juist uit tot grasduinen. Annotatie is er wel, beknopt, ter

wordt na een korte inleiding het martelaarschap van verschilHERMENEUS 88-1
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