
Sacerdos sancti dei Solis Elagabali

Een van de merkwaardigste perioden in de geschiedenis van de Romeinse
keizertijd is de regering van keizer Elagabalus (218-222 A.D.). Wanneer men
alle feiten zou geloven, zoals die door de geschiedschrijvers zijn beschreven,
kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat de gehele stad Rome
voortdurend in die jaren in beroering was. Een duidelijke en redelijk objectie-
ve beschrijving van de regeringsperiode van Elagabalus is te vinden in de
werken van de auteurs Herodianus en Dio Cassius. Het in het Grieks geschre-
ven werk van Herodianus omvat de regering van de keizers tussen 180
(Commodus) en 238 (Gordianus III). Van vele gebeurtenissen – zo zegt hij zelf
in zijn voorwoord – kan hij een ooggetuigenverslag geven. Ook Dio Cassius
weet in zijn geschiedwerk vele bijzonderheden over Elagabalus te melden.
Veel minder betrouwbaar is het relaas van de auteur(s) van de Historia
Augusta. De beschrijving in dit werk is sterk negatief gekleurd. Blijkbaar
wordt de auteur beheerst door sterke anti-gevoelens tegen deze keizer.
Uit alle bronnen tezamen blijkt duidelijk, dat in de jaren 218-222 vooral in de
stad Rome zich taferelen afspeelden, die voor de mensen van die tijd nauwe-
lijks voorstelbaar waren. Wie was deze keizer en wat was zijn extravagantie?
Elagabalus werd geboren in 204 A.D., waarschijnlijk in het Syrische stadje
Emesa aan de Orontes. Hij kreeg bij zijn geboorte de naam Varius Avitus; de
door Herodianus vermelde naam Bassianus is niet juist. Zijn moeder, Julia
Soaemias, was een dochter van Julia Maesa, die op haar beurt weer een zuster
was van Julia Domna, de Syrische priesteres, die met Septimius Severus
gehuwd was (afb. 1, stamboom). Zijn grootvader had in Emesa de functie van
opperpriester van de lokale beschermgod Elagabal. Over de jeugdjaren van
Varius Avitus zijn weinig feiten bekend. Aangenomen wordt, dat hij als
familielid van keizer Caracalla een aantal jaren aan het hof werd opgevoed. In
217 echter – na de moord op Caracalla – zou hij met zijn familie uitgeweken
zijn naar Emesa. Al op zeer jeugdige leeftijd – hij was toen dertien jaar
oud – erfde Varius Avitus de functie van opperpriester met de daaraan verbon-
den titel: amplissimus sacerdos dei Solis Elagabali.
Deze god was een lichtgod en hij werd speciaal in Emesa vereerd in de vorm
van een grote, zwarte konische steen. Deze zou eens, lang tevoren, uit de
hemel gevallen zijn. Verteld wordt dat er geheimzinnige tekens, symbolen van
de zon, op te zien waren. Vrijwel zeker gaat het hier om een meteoriet, te
vergelijken met de Zwarte Steen, die nu een centrale plaats inneemt in de
Ka’aba te Mekka. Dat Elagabal een lichtgod was, heeft geleid tot een foute
etymologie. Naast de naam Elagabalus draagt deze keizer ook vaak de naam
Heliogabalus (o.a. in de Historia Augusta), omdat men ten onrechte een129
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relatie zag met de zonnegod Helios. De naam Elagabal is echter Semitisch (ilah
hagabal) en betekent: god van de berg. Als priester van deze god identificeer-
de Varius Avitus zich zozeer met de door hem gediende godheid, dat hij diens
naam wenste te dragen.
Caracalla was in 217 opgevolgd door Macrinus. Deze werd echter niet overal
geaccepteerd en in grote delen van het rijk heerste ontevredenheid over zijn
beleid. Inderdaad had hij direct al met grote tegenslagen te kampen. Vooral in
het oosten, waar de Severische dynastie grote aanhang genoot, groeide het
verzet en op 16 mei 218 kwam het in Syrië tot een climax. Door de soldaten
van het bij Emesa gelegerde legioen werd de veertienjarige Elagabal uitgeroe-
pen tot keizer. Dat zijn schatrijke grootmoeder Julia Maesa en zijn moeder
Julia Soaemias hier de hand in hadden, is wel zeker. Bovendien was Elagabal
een verwant van Caracalla, die bij de soldaten altijd hoog in aanzien had
gestaan. Maesa verspreidde zelfs het gerucht, dat Elagabal in feite een zoon
van Caracalla was.
Op het moment van de opstand bevond Macrinus zich in de omgeving van
Antiochië. Hij zag de situatie eerst niet somber in, maar dit veranderde snel,
toen het ene legioen na het andere zich achter de jonge Elagabalus schaarde.
Op 8 juni werd in Zuid-Syriè de beslissende slag geleverd. Macrinus leed de
nederlaag, vluchtte weg en werd samen met zijn zoon Diadoumenianus
tenslotte in Bithyniè bij Chalkedon achterhaald en vermoord (afb. 2-3).
Zonder zich ook maar iets te bekommeren om een erkenning door de Senaat,
beschouwde Elagabal zichzelf als keizer. Hij besloot dat hij voor het lopende
jaar Macrinus opvolgde als consul (218 = COS; 219 = COS II), De senatoren
konden hem nog slechts de titel Pater Patriae aanbieden.
Tegen het einde van het jaar 218 vertrok Marcus Aurelius Antoninus, zoals
Elagabalus zich inmiddels naar zijn fictieve vader Caracalla liet noemen, naar
Rome. De zwarte steen uit Emesa voerde hij met zich mee. Door ziekte en
slecht weer werd hij echter gedwongen in Nicomedia aan de Zee van Marmara
te overwinteren. In de eerste dagen van juli 219 kwam de keizer met zijn
gevolg eindelijk in Rome aan, een gebeurtenis waar twee emissies munten nog
aan herinneren. Op een koperen as uit Rome is de keizer te paard afgebeeld
(afb. 4); een Syrische denarius uit Antiochië vertoont een schip met als tekst
FELICITAS TEMP (afb. 5). Ook dit motief heeft betrekking op de tocht van
de keizer, die na alle gevaren te land en vooral ter zee te hebben doorstaan,
eindelijk behouden in Rome is aangekomen.
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Direct na zijn aankomst in Rome geraakte de stad al in beroering. De keizer
gedroeg zich in alles als een oosterling, ging gekleed als een priester van zijn
god en dwong ook anderen zich volgens de oosterse gebruiken te gedragen. De
ontzetting in Rome was groot; een rechtgeaard Romein gruwde van dit soort
oosterse luxe en verwekelijking. Toch hadden ze kunnen vermoeden wat hen
boven het hoofd hing. Al voor zijn komst had Elagabalus namelijk zijn
beeltenis vooruit gezonden in de vorm van een schilderij, dat op uitdrukkelijk
bevel van de keizer in de Curia, het gebouw waar de Senaat vergaderde, moest
worden geplaatst. Op dit schilderij was hij uitgebeeld in zijn hogepriesterlijke
kledij, zodat de Romeinen al enigszins met zijn uiterlijke verschijning ver-
trouwd waren.
Onmiddellijk na zijn aankomst in Rome begon hij daar de kultus van Elagabal
in te voeren. Op de Palatinus richtte hij een tempel op, het Elagabalium. Een
tweede tempel werd gebouwd in de keizerlijke domeinen bij de voorstad Ad
Spem Veterem (in de omgeving van de Porta Maggiore). Herodianus beschrijft
hoe de keizer iedere dag vroeg in de morgen op de altaren rond de Palatinus-
tempel zeer grote offers aan zijn god bracht, en hoe vele senatoren daarbij, in
oosterse kledij gekleed, aanwezig dienden te zijn. Zelf danste hij op de muziek
van oosterse instrumenten in het rond. Het centrale punt van deze kultus was
de heilige steen uit Emesa, die hij naar Rome had meegebracht. ledere zomer
werd deze steen in een plechtige processie door Rome en naaste omgeving
gevoerd naar de tempel Ad Spem Veterem, een gebeurtenis waar de op de
voorpagina afgebeelde munt een herinnering aan is. (afb. 6 en voorpagina).
Hierop is de rijk versierde en met parasols gedecoreerde wagen te zien, waarop
de konische steen, door een vierspan getrokken, werd vervoerd. Een menner
mocht de wagen niet bestijgen; daarom waren de teugels rond de steen
geschikt, zodat men de indruk kon krijgen dat de god zelf de wagen mende.
De keizer liep de gehele tocht voor de wagen uit, achterwaarts lopend en de
ogen voortdurend op de steen gericht houdend.
Toch zouden al deze gebeurtenissen, hoe moeilijk ze ook voor de Romeinen
te accepteren waren, nog wel te overkomen geweest zijn. Eén punt was en
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bleef volstrekt niet acceptabel. De keizer stelde zijn god boven Jupiter
Optimus Maximus, de oppergod van het Romeinse pantheon. De Romeinen
hadden er geen bezwaar tegen de god Elagabal op te nemen onder de goden
die al verering genoten; in dit opzicht waren zij zeer ruimdenkend. Vreemde
goden werden zonder meer geabsorbeerd, waarbij het idee dat die vreemde
godheid zeker in zijn eigen territorium, maar misschien ook wel daarbuiten,
over macht beschikte, waarschijnlijk wel invloed heeft gehad. Bovendien
waren in de derde eeuw de oosterse religies populair in het westelijk deel van
het Romeinse Rijk, door hetgeen ze in contrast met de uitgeholde staatsreligie
te bieden hadden. De munten getuigen bijvoorbeeld van een grote invloed van
de Isis- en Sarapiskultus onder de Severi. Dat Jupiter echter als oppergod
verdrongen werd, dat ging te ver en leidde tot verzet.
Met veel afkeuring werd ook het particuliere leven van de keizer door de
Romeinen bezien. Kort na zijn aankomst in Rome, in de zomer van 219
huwde hij een zeer aanzienlijke Romeinse dame, Julia Cornelia Paula. Hij
verleende haar de titel Augusta, een titel die ook op munten met haar portret
voorkomt. Na enkele maanden echter werd Julia Paula verstoten en uit het
paleis verbannen. In het voorjaar van 220 huwde hij Julia Aquilia Severa. Dit
verwekte een groot schandaal, want Julia Aquilia Severa was een Vesta-pries-
teres, die door de keizer uit het huis van de Vestaalse Maagden werd geroofd.
De keizer motiveerde zijn daad met het argument, dat hij als priester van
Elagabal met een priesteres in het huwelijk behoorde te treden. Ook Aquilia
Severa werd na een aantal maanden verstoten; de derde echtgenote werd een
‘verwant van Commodus, Annia Aurelia Faustina, die in 221 enige maanden
met de toen zeventienjarige keizer gehuwd was. Na haar keerde Julia Aquilia
Severa in het paleis terug en zij bleef daar tot de dood van de keizer in 222.
Hoe de drie echtgenoten van Elagabalus er hebben uitgezien, tonen enkele
munten van deze periode. In zeer kleine hoeveelheden zijn munten op naam
van deze drie dames bewaard gebleven (afb. 7-9). De keerzijde-teksten luiden
steeds CONCORDIA AUG, en zijn bedoeld om de eenheid van het keizerlijk
paar tot uitdrukking te brengen.
Het financieel bestuur was onder Elagabalus chaotisch, wat niemand kan
verbazen, aangezien de keizer zich uitsluitend met zijn priesterlijke taken
bezig hield. Een dure hofhouding en het met royale hand geven van geschen-
ken aan senatoren en het volk, maakten dat de bodem van de schatkist
spoedig in zicht kwam. Munten met het opschrift LIBERALITAS I, II, III en
IIII wijzen erop, dat er minstens vier grote uitdelingen hebben plaats gevon-

133
Afb. 7A. Julia Paula   Afb. 7B. Keerzijde   Afb.  8A. Aquilia   Afb. 8B. Keerzijde
(denarius) Severa (denarius)

 



den, waarschijnlijk ieder jaar bij gelegenheid van de zomerse Elagabal-feesten
(afb. 10). De voortgezette produktie van de antoninianus kon aan zijn gebrek
aan middelen weinig veranderen. Deze munt ter waarde van 2 denarii met
maar een zilvergehalte ter waarde van 11⁄2 denarius, was door Caracalla
ingevoerd, ook al om in zijn tekorten aan geld te voorzien.
Belangrijke politieke feiten zijn in de jaren 218-222 nauwelijks aan te wijzen.
De enige gebeurtenis van belang vond plaats op 10 juli 221, toen Elagabalus’
neef Alexianus tot Caesar (mederegent) werd benoemd. Deze benoeming was
bedacht en doorgedreven door hun grootmoeder Julia Maesa, die de popula-
riteit van haar kleinzoon Elagabalus bij het leger voortdurend zag afnemen.
Om de troon niet te verliezen leek het noodzakelijk in te grijpen en Alexia-
nus - voortaan Alexander genoemd - met de staatszaken te belasten. Veel
invloed kon hij daar gezien zijn leeftijd van ongeveer twaalf jaar niet op
uitoefenen! De macht kwam derhalve in feite in handen van de grootmoeder
Maesa en de moeder van Alexander, Julia Mamaea. Het feit dat Elagabalus alle
tijd beschikbaar zou krijgen voor zijn priesterlijke functies deed hem ertoe
besluiten de adoptie van zijn neef te accepteren (mei-juni 221? ).
Alexander, die van zijn moeder Julia Mamaea een Grieks-Romeinse opvoeding
had gekregen, was al spoedig bij de soldaten en het volk zeer populair. Dit was
Elagabalus een doom in het oog en hij ondernam al snel enkele pogingen zijn
neef uit de weg te ruimen. Deze pogingen liepen op niets uit, aangezien Maesa
en Mamaea Alexander met alle zorg en aandacht omgaven. Toen Elagabalus
op 11 maart 222 het bevel gaf Alexander ter dood te brengen, weigerden de
soldaten deze opdracht. Zij keerden zich tegen de keizer, trokken het paleis
binnen en doodden Elagabalus en zijn moeder Julia Soaemias. Daarna riepen
ze Alexander uit tot nieuwe keizer.
Een van de eerste regeringsdaden van Alexander was het terugzenden van de
heilige steen naar Emesa. Daar werd de kultus voortgezet, maar nu weer op
beperkter schaal. Sol-Elagabal werd door Alexander opgenomen als ‘n god in
Het Romeinse pantheon, naast alle andere en niet boven Jupiter. Hiermee
waren de voornaamste ‘stenen des aanstoots’ weggenomen. De Solkultus bleef
bestaan; de invloed ervan was al te diep in de Romeinse wereld doorgedron-
gen en kon niet meer worden uitgeroeid. Wanneer echter ongeveer 50 jaar
later onder Aurelianus de Solkultus opnieuw de eerste plaats zal gaan inne-134
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men in de Romeinse wereld, zal het een Romeinse kultus zijn, een kultus
ontdaan van al te zeer oosterse trekken. Aurelianus zal dan ook niet op dat
verzet stuiten, waaraan Elagabalus ten onder ging.

Nu de voornaamste gegevens over de regering van Elagabalus ter sprake zijn
gekomen, is het moment aangebroken de vraag te stellen in hoeverre de
numismatiek van deze periode bestaande gegevens bevestigt en nieuwe toe-
voegt.
Van al de hoofdpersonen die in de periode 218-222 een rol speelden, zijn
door de munten de portretten bekend. Grootmoeder en moeder, tante en
neef, zij allen komen op munten voor, evenals de drie echtgenoten van de
keizer. Van de keizer zelf verschijnt een tamelijk uniform portret op de
munten, waarop weinig van de door literaire teksten zo nadrukkelijk geroem-
de schoonheid te bespeuren valt. Meestal draagt de keizer een lauwerkrans; op
de antoninianus tooit zoals gebruikelijk een stralenkrans het keizerlijk hoofd.
Eén groep munten echter vertoont een bijzonderheid: op het hoofd van de
keizer is op deze stukken duidelijk een hoorn afgebeeld, op het voorhoofd
naar voren stekend, (afb. 11) De interpretatie van deze hoorn heeft soms tot
problemen geleid. Mattingly en Sydenham brengen in hun handboek The
Roman Imperial Coinage (IV,2) - naar mijn idee ten onrechte - deze hoorn op
het hoofd van Elagabalus in verband met de ikonografie van Mozes, die in de
Middeleeuwen en later ook door Michelangelo e.a., vaak met horens op het
hoofd wordt afgebeeld. Mozes heeft echter hier niets mee te maken; in de
oude Mesopotamische godsdienst is al sprake van goden met horens en van
priesters die, wanneer ze hun god een offer brengen, een kap met een hoorn
of meerdere horens op het hoofd dragen. Hiervan uitgaande kan de hoorn op
het hoofd van Elagabalus worden verklaard als een onderdeel van de ceremo-
niële kledij van de opperpriester van een oosterse lichtgod.
De keerzijden van de munten, waarop een grote variëteit aan voorstellingen
voor kan komen, vertonen zuiver conventionele typen. Voor historisch-poli-
tieke motieven was ook geen aanleiding, want zoals reeds beschreven is,
vonden er geen gebeurtenissen van groot politiek gewicht plaats. De overwin-
ning op Macrinus en zijn zoon Diadoumenianus werd gevierd met een emissie,
waarop een Victoria met krans en palmtak en de legende VICTOR ANTONINI
AUG (afb. 12). Juist door de nadruk op de naam Antoninus wordt aangeduid,
dat de regering van Macrinus een ongelukkig intermezzo was, maar dat nu de
dynastie van Caracalla weer wordt voortgezet. Ook de LIBERTAS-munt moet
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in hetzelfde perspectief worden gezien: door Elagabalus was de Libertas van
het Romeinse volk weer hersteld, nadat deze onder zijn voorganger voor enige
tijd verloren was gegaan (afb. 13). Voorstellingen als Roma, Providentia,
Victoria en Fides hebben alle hun normale symbolische betekenis en wijken
in niets af van eerdere emissies (afb. 14-16). De Adventus-emissie en de vier
series LIBERALITAS I, II, III en IIII zijn in het voorafgaande al aan de orde
geweest.
Volkomen nieuw zijn een aantal emissies met religieuze voorstellingen. Op
een overigens uiterst zeldzame munt komt de konische steen van Emesa voor,
versierd met sterren en een adelaar; daarnaast is een wat minder zeldzame
emissie bekend met de versierde triomfwagen, waarop de steen in de plechtige
processies door Rome werd gevoerd (afb. 6). Bovendien zijn er talrijke
munten bekend, waarop de keizer staat afgebeeld, terwijl hij als priester aan
zijn god een offer brengt. De legenden van deze munten luiden meestal als
volgt: INVICTUS SACERDOS, SUMMUS SACERDOS AUG en SACER-
D(os) DEI SOLIS ELAGAB(ali) (afb. 17-19). Men zou hier kunnen opmerken
dat in de legende van deze munten de titel Summus Sacerdos wordt gebruikt
in tegenstelling tot Pontifex Maximus; deze laatste was het hoofd van de
officiële Romeinse staatskultus. Vóór Elagabalus en ook na hem voerde de
keizer de titel Pontifex Maximus. Ook in de titels van Elagabalus komt de
afkorting P M (Pontifex Maximus) soms wel voor, waarschijnlijk uitsluitend
bedoeld als formaliteit. De summus sacerdos was het hoofd van het speciaal
opgerichte priestercollege voor de kultus van Elagabal. Van dit priestercollege
is verder niets bekend; enkele inscripties bewijzen echter het bestaan ervan in
Elagabalus’ tijd.
Het woord INVICTUS wijst op de plaats die de keizer zijn godheid wilde
geven boven Jupiter; als invictus was Elagabal groter en machtiger dan alle
andere goden.
Juist in de religieuze voorstellingen vormen de munten een fraaie illustratie
van de door Dio Cassius en Herodianus vermelde gebeurtenissen. De munten
vertellen echter nog meer: hoewel het door de antieke auteurs niet met zoveel
woorden wordt gezegd, hebben alle excessen zich in hoofdzaak beperkt tot
Rome en omgeving. Het hof, de Senaat en de bevolking van Rome, zij alleen
waren er nauw bij betrokken. In alle verdere delen van het rijk heerste rust en
werkte het bestaande bestuursapparaat wellicht ondanks de keizer (! ) rustig
voort. Het beste bewijs hiervoor vormen al de honderden lokale emissies van
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Afb. 17-19: Elagabalus als Summus Sacerdos

Klein-aziatische muntplaatsen, waar men ongestoord voort gaat met de al
tientallen jaren bekende typen en waar van heel de opwinding rond de nieuwe
godheid Elagabal geen spoor is te merken.

Kon. Penningkabinet J.P.A. van der Vin.
Zeestraat 71 b
Den Haag

Recente literatuur over dit onderwerp verschenen:

– G.H. Halsberghe, Het rijk van de zonnegod. De eredienst van Sol Invictus,
Antwerpen/Utrecht, 1972.
met tamelijk uitgebreide bibliografie.

–   Herodianus, Crisis in Rome, vert. M.F.A. Brok, Bussum, 1973
vertaling voorzien van een groot aantal noten.
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Grieken in den vreemde:
Een Griekse Inscriptie uit Afghanistan

Sedert enkele jaren graaft een Franse expeditie in het tegenwoordige Ai
Khanoum in Afghanistan (vroeger: Bactrië) de resten van een ten tijde van
Alexander de Grote gestichte Griekse stad op. Vlak bij de resten van het oude
gymnasion is een opmerkelijke inscriptie gevonden, die interessant genoeg is
om aan de Hermeneus-lezers voorgelegd te worden. Het volgende is groten-
deels ontleend aan de magistrale publicatie van L. Robert, De Delphes à
l’Oxus. Inscriptions grecques nouvelles de la Bactriane, Comptes-Rendus de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (CRAI), 1968,416 ff.

Het gaat om een base van blauwe kalksteen, waarop een witte marmeren stele
gestaan moet hebben. Links op de base staat een epigram, rechts een serie van
zeven spreuken, het restant van een veel grotere serie die ongetwijfeld op de
stele gestaan moet hebben maar met de stele voor ons verloren gegaan is. Op
grond van de lettervormen kan de steen kort na 300 v.Chr. gedateerd worden.
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Vertaling: Deze wijze spreuken van zeer befaamde, oudere mannen zijn gewifd
in het heilige Delphi. Klearchus heeft ze daar zeer precies gecopieerd en ze in
hun volle schittering in het heiligdom van Kineas opgesteld.

Wees als jongen “welopgevoed
Als jonge man moet je jezelf in de hand hebben
Wees op middelbare leeftijd rechtvaardig
En als oude man welberaden
Wees op je sterfbed niet droevig gestemd
Prijs alle mensen
Wees een wijsgeer.



Dat er in de Apollo-tempel te Delphi spreuken op steen gezet zijn, was al lang
bekend. Onenigheid bestond er alleen over het aantal. Sommigen hielden het
op een kleine serie van ongeveer vijf, met de onverbiddellijke ‘ever-greens’ als
‘Ken U zelf’ en ‘Alles met Mate’; anderen geloofden in een langere serie, zoals
opgetekend door een zekere Sosiades en bewaard bij Stobaeus. Onze tekst
stelt de laatsten in het gelijk. Spreuk 6 en 7 komen in Sosiades’ kollektie voor
als nr. 47 en 48. De rest van Sosiades’ verzameling stond ongetwijfeld op de
stele. Klearchus verklaart niet voor niets de Delphische spreuken ‘zeer precies,
weloverwogen’ gecopieerd te hebben. Kennelijk was de Delphische kollektie
aan inflatie onderhevig. Elders werden varianten toegevoegd, die vervolgens
aan Delphi werden toegedicht. Klearchus heeft het ware Delphische ‘evange-
lie’ overgeschreven.
‘Evangelie’? De aanhalingstekens zijn op hun plaats. Het eerste woord van het
epigram is veelbetekenend ‘andrōn’. Ethiek is mensenwerk: Apollo geeft niet,
zoals Jahwe, geboden; wijze mannen van vroeger bedenken de spreuken, die
vervolgens onder het patronaat van de god gesteld worden. In Ai Khanoum
worden ze dan nog eens onder een tweede patronaat, dat van Kineas, gesteld.
Wie is Kineas, en wie is Klearchus? De inscriptie geeft geen nadere informa-
tie; dat was ook niet nodig, omdat de Griekse kolonisten met de namen van
deze ‘topfiguren’ van de stad zonder meer vertrouwd waren. De naamkunde
geeft wellicht uitsluitsel over Kineas. Er zijn nogal wat Thessaliërs bekend met
die naam; verder weten we uit Strabo dat talloze Thessalische ruiters en
officieren in Alexander’s leger meegetrokken zijn, tot aan de Indus toe. De
uitdrukking ‘het temenos van Kineas’ wijst op een heiligdom voor een
overleden man, een ‘heroön’. Het is algemeen bekend dat belangrijke politici,
vooral stichters van steden, na hun dood als ‘heros’ vereerd werden binnen de
stadsmuren. In een hoek van de schitterende agora van het al even schitteren-
de Thasos kan iedere geïnteresseerde toerist de resten van het heroön van de
‘stichter’ Glaukos aanschouwen; in het museum is de bijbehorende inscriptie
te vinden. Zeer waarschijnlijk is Kineas de ‘stichter’, de ‘hoofdman’ van de
Griekse kolonie bij Ai Khanoum geweest. Het is zelfs mogelijk dat de man in
het gymnasion begraven is: de bronnen leveren parallelen voor de aanwezig-
heid van ‘heroën’ in Hellenistische stads-gymnasia.

Volgens een zeer aannemelijke, zij het formeel niet bewijsbare, hypothese van
Robert is Klearchus niemand minder dan de Peripatetische filosoof Klearchus
van Soloi geweest: de man heeft een studie geschreven over Spreuken, met
inbegrip van de Delphische en hij heeft zich beziggehouden met de Indische
gymnosophisten. Vermoedelijk heeft hij, in het kielzog van Alexander’s
expeditie, grote reizen gemaakt en daarbij interesse opgevat voor de merk-
waardige Indische wijsgeren. Of Klearchus, in Ai Khanoum gearriveerd, de
Delphische spreuken al bij zich had dan wel op een officiële missie naar
Delphi gestuurd is, blijft onzeker.
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Deze inscriptie werpt een interessant licht op de mentaliteit van de Griekse
kolonisten in Bactrië, één generatie na Alexander’s dood (323 v. Chr.).
Diodorus (18.7) vertelt ons hoe direkt na 323 v. Chr. de door Alexander in de
Oosterse satrapieèn neergezette kolonisten rebelleerden; ze voelden zich geï-
soleerd en verlangden naar ‘de Griekse ‘way of life” (tēn hellēnikēn agōgen
diaitan). Met onze tekst zijn we 30 jaar later. De Griekse kolonisten hebben
hun Griekse ‘way of life’ gevonden; ze hebben een gymnasion, gewijd aan
Hennes en Heracles; ze zijn georiënteerd op Delphi en varen op het kompas
van de Delphische ethiek. Alexander de Grote mag dan in termen van een
fusie tussen Grieken en Perzen gedacht hebben, zijn veteranen wisten het
beter: zij prefereerden de Griekse kultuur en lapten Alexander’s ideaal aan
hun laars.
Het Hellenisme is dan ook eerder de geschiedenis van de export van Griekse
kultuur naar het Oosten dan van de vermenging van twee kulturen. Een
mededeling van Strabo (11,530/1) is symbolisch: twee, n.b. Thessalische (! )
officieren uit Alexander’s leger hebben boeken geschreven over de door hen
bezochte streken, o.a. over Armenië. Zij leggen verband tussen Armenië en de
Thessaliër Armenos uit de Thessalische stad Armenion: puur kultureel impe-
rialisme derhalve. De kolonisten van Ai Khanoum zullen instemmend geknikt
hebben. Dat Grieken op de lange duur invloeden ondergaan hebben van het
Oosten is buiten twijfel; maar het is niet de bedoeling geweest, althans niet
van de eerste kolonisten.

Pr. Beatrixlaan 27 H.W. Pleket
Oegstgeest
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Twee Heilsprofeten bij Horatius

Men kan meermalen in het oeuvre van Horatius constateren dat twee opeen-
volgende gedichten van een bundel in een duidelijke relatie tot elkaar staan.
B.v. Sat. II 5 en 6, waar een echt satirische1 aanklacht tegen schandalige
hebzucht gevolgd wordt door het tevreden dankbetuig van de dichter voor de
schenking van zijn landhuis, wat op zijn beurt weer contrasteert met
7, waar aan de natuurminnende dichter van 6 wordt verweten dat hij steeds
iets anders wil en in de stad van de natuur houdt en andersom. (Wat in Epp.
I 8 de dichter van zichzelf toegeeft). Duidelijke voorbeelden zijn ook Epp.
I 17 en 18 en Oden IV 8 en 92. Het meest sprekende geval is echter dat van
derde en vierde satire van het tweede boek, waar twee heilsprofeten elk hun
eigen leer aan de man brengen op zulk een duidelijk contrasterende wijze dat
men bij de interpretatie van elk der gedichten er rekening mee moet houden
en ze eigenlijk niet los van elkaar kan beoordelen. Ik wil dit in de nu volgende
beschouwing aantonen, waarbij ik het bezwaar dat de lezer de beide teksten
niet voor zich heeft zo veel mogelijk wil ondervangen door parafrase of
samenvatting van de twee gedichten.

We beginnen met het tweede gedicht, Horatius’ ‘kooksatire’, waarin een
zekere Catius met een hele reeks van voorschriften over toebereiding en het
serveren van gerechten op de proppen komt en trots aanprijst als belangrijker
levens-regels dan die van Pythagoras, Socrates en Plato.
Het hoeft ons van een dichter als Horatius niet te verwonderen dat hij zich
kon laten inspireren door zoiets triviaals als recepten en eetgewoontes. In het
genre ‘satire’ kon nu eenmaal van alles worden ondergebracht en de grote
Ennius had al zulk een kook- ofeetgedicht op zijn naam staan, wat genoeg
reden kan geweest zijn voor onze dichter om dat ‘na te volgen’. Maar ook
wordt men bij Horatius voortdurend geconfronteerd door deze behoefte van
hem om naast en na zijn lyrische opgetogenheid waarin ‘hij het hoofd tot de
sterren verheft’, op de begane grond te blijven met zijn musa pedestris (de te
voet gaande muze) en zelfs in zijn oden kan men meermaals constateren dat
de dichter ervan hield om na hoog-dichterlijke verrukkingen in zijn slotregels
terug te vallen op een of ander zeer dagelijks tafreel, als om te bewijzen dat
hij nog helemaal zichzelf is. Wij vinden bij hem in een en dezelfde persoon
verenigd wat bij ons, voor zover ik zie, toch meestal gescheiden is: geen
hooggestemd lyricus die zich met Buddingh’ dichterlijk kan vermeien met
‘een middelgroot potje marmite en een klein potje heinz sandwich spread’.
Toch ligt de eigenlijke betekenis, de diepere inhoud van dit uniek poëem niet
in deze bijzondere relatie tot een zeer alledaagse werkelijkheid. Het eigene van141



het gedicht is (zoals altijd) zijn bijzondere vormgeving en het ligt hier in
de-wijze-waarop, in de volstrekt originele presentatie van het gebodene. Eerst
het contrast met voorafgaande gedicht zal dit geheel duidelijk maken.

Satire II 4 vertelt hoe de dichter op straat ene Catius tegenkomt die blijkbaar
erg geconcentreerd ergens mee bezig is. Op de vraag waarmee, komt het
gehaaste antwoord van-zie boven - de precepten à la Socrates en Plato;
verder wil de man niet gestoord worden en gaat voor de verbaasde oren van de
dichter pardoes door met het reciteren van een complete kookles.
We krijgen, mét Horatius, te horen:
- De beste eieren die men kiezen moet - langwerpige, geen ronde; alleen de
eerste hebben een manlijke dooier en zijn ook witter. Groente moet je
van een vochtige grond halen. Je zult een beste beurt maken (doctus eris)
door, als er ’n late gast komt, geen taaie kip voor te zetten, maar er eentje te
smoren in Falinische most. Alleen champignons op de wei geplukt zijn te
vertrouwen. Gezonde zomerkost: na het ontbijt zwarte bessen, ’s morgens
vroeg geplukt. Helemaal verkeerd om sterke wijn met honing te vermengen:
beter voor de praecordia (spijsvertering? goede stemming? ) is zachte most.
Tegen verstopping: mosselen en zuring met witte wijn. Waar en wanneer je de
beste schaaldieren kunt vinden. Wie de kookkunst (cenarum artem: z.v.a. de
leer van samenstelling van menu en gerechten) echt wil leren verstaan,
hij houde zich eerst grondig bezig met de theorie van de smaak zelf (ratio
saporum). Het geeft niets om dure vis te kopen, als je niet weet of je ze koken
moet of braden. Welke wilde zwijnen de beste zijn. De echte sapiens (fijnproe-
ver en wijze! ) dient van een (vrouwelijke) haas, die al een keer gejongd heeft,
de voorbouten alleen op. Mijn verhemelte heeft het eerst nagevorst en
geproefd wat eigen smaak en beste leeftijd (natura et aetas) zijn van vis en
gevogelte. Er zijn er wier hele oorspronkelijkheid (ingemum) ligt in het
koekjesbakken! Maar het is niet voldoende slechts een zaak te beheersen, b.v.
goede wijn te kiezen, zonder je erom te bekommeren (securus 50) wat voor
olijfolie je bij de vis zult gebruiken. Hoe je wijn moet bewaren en behandelen.
verflauwde eetlust of lauwe drinkers te stimuleren. Het loont de moeite (est
operae pretium) de twee soorten saus grondig te bestuderen (duplicis iuris
naturam! ) en te bereiden. Over appels, druiven en rozijnen: die heb ik in die
combinatie het eerst opgediend, ook wijndroesem en vissaus, witte peper en
zwart (= loog) zout, alles op schone borden. Ontzettend fout is het (immane
est vitium) om massa’s geld te besteden aan dure groentes en kanjers van
vissen, om die dan op te kleine schalen te serveren. De eetlust wordt grondig
bedorven als ‘n boy met z’n vingers, die hij na zijn dieverijtjes heeft afgelikt,
de glazen bevuilt of als de wijnkan dik onder het stof zit. Hoeveel kost het nu
net om alles goed schoon te houden, maar groot is de blunder (flagitium
ingens) als je het niet doet. Zou jij nu je mozaïekvloeren met vuile borstels
vegen en smerige hoezen doen om je purperen spreien - en dan volgt een
moeilijke constructie met quanto - tanto, waar de opzegger mee gehaperd zal142



hebben, zodat er nu een geschikt moment voor de dichter komt en hij, door
een rhetorische vraag als tot hém gericht te beschouwen, er vlug tussen
springt: docte Cati, m’n knappe Catius, - en met een paar ironische zinnetjes
het geval besluit: Catius heeft het knap opgezegd, alle lof voor de unieke
geheugenprestatie, maar wat zou ik graag de auteur zelf nu nog horen om zijn
mimiek, zijn gebaren; want aan je voordracht ontbrak nog wel wat! O, hoe
graag zou ik zelfs rechtstreeks willen putten uit deze bron van voorschriften
voor een gelukzalig leven! (vitae praecepta beatae).

Tot zover de samenvatting van het gedicht. Het merkwaardige is dat de tekst
zelf eigenlijk even summier aandoet als het résumé; men krijgt ook daar de
indruk van een mechanisch aaneengeregen en zonder enige variatie opge-
dreund geheel, dat als droog zand aan elkaar hangt. Men heeft er wel een
soort van systeem in willen vinden, dat nl. in grote trekken de volgorde van de
verschillende delen van de maaltijd zou zijn aangehouden, gustatio enz., maar
erg duidelijk is dat in ieder geval niet. Ik heb eerder de indruk dat er lustig
door elkaar gehaspeld en van de hak op de tak gesprongen wordt en ook
overigens ben ik er volstrekt niet zeker van dat de dichter er soms geen
(niet-goed keuken-)potje van heeft gemaakt en er hier en daar maar wat op los
heeft gefantaseerd: zelfs de bekende commentaar van Kiessling-Heinze kan af
en toe geen enkele nadere ‘Beleg’ vinden voor de soms curieuze, mei groot
aplomb gedebiteerde wijsheden. (‘Er zal hierover nog veel détailonderzoek
moeten plaatsvinden’.)
Duidelijk is wél de dosis ironie die de dichter in zijn Kookles3 heeft verwerkt,
vooral in inleiding en slotbeschouwing: de vitae praecepta beatae, de voor-
schriften voor het gelukzalig leven, en in de hier en daar gezwollen termen van
het exposé (de Latijnse termen in mijn samenvatting). De bekroning echter
van deze ironie en daarmee de eigenlijke pointe, de quintessens van het hele
gedicht, vormt de merkwaardige presentatie door de spreker Catius zelf. De
man zegt namelijk zijn les op een uiterst schutterige en gejaagde manier op,
wat de dichter heeft weten uit te beelden door het ontbreken van elk
enjambement, wat bij hem zeer ongewoon is, - juist in de satiren en brieven,
die de spreektaal imiteren, zijn die schering en inslag. De commentaar van
Kiessling-Heinze (aan wie niet veel ontgaat) heeft dit feit wel opgemerkt,
maar slaat in de verklaring de plank duchtig mis wanneer ze dit aan de
‘plechtige voordracht’ (Feierlichkeit) wijt. In dat geval zou men meer rheto-
riek en bombast verwachten en hoefde het enjambement helemaal niet
hinderlijk te zijn: het ontbreken ervan beeldt - het ligt voor de hand - niets
anders uit dan juist het regel-voor-regel opzeggen van de zich uiterst onzeker
voelende spreker, die zoals in de inleiding gezegd is, nog pas aan het memori-
seren is. En in zijn slotwoord complimenteert de dichter hem dan ook om zijn
knappe geheugenprestatie, maar geeft tegelijk te verstaan dat aan de voor-
dracht alles ontbrak en dat hij daarom de auctor zelf nog zou willen horen, -
die overigens heel goed Catius zelf kan zijn geweest: het zou heel goed passen143



bij het komisch portret dat de dichter in deze satire geeft van de wonderlijke
Catius, dat deze uit verlegenheid of nauwelijks verholen trots zichzelf niet wil
noemen als de maker van al dit moois, en dat Horatius, het spel meespelend.
zich opzettelijk van den domme houdt en hardnekkig door blijft vragen naar
de grote onbekende.

Al met al is de vierde satire van het tweede boek, verre van alleen maar een
wel virtuoze maar toch wat bizarre opsomming van keukengeheimen, een
uiterst originele en levendige schets, waarin op een volstrekt unieke wijze - er
is mij geen tweede voorbeeld van bekend - de voordracht van Catius rhyth-
misch wordt getypeerd als een mechanisch uit het hoofd zeggen4. Het was de
ontwijfelbare bedoeling van de dichter juist dit in zijn gedicht uit te
beelden en als om die bedoeling nog eens duidelijk te onderstrepen heeft hij
zijn gedicht in een uiterst en welsprekend contrast geplaatst met het vooraf-
gaande in de bundel. De derde en vierde satire van het tweede boek vormen
een soort literair tweeluik, waarvan de beide helften een soortgelijk gegeven
op een volstrekt contrasterende wijze uitbeelden.
Kiessling-Heinze (weer) stelt in zijn commentaar de kooksatire als nevenstuk
naast de nrs. 2 en 8 van het tweede boek, omdat ook daar in détail gehandeld
wordt over bereiden en serveren van gerechten. Om de materiele inhoud dus,
de zogezegde stof. Maar om het (beslissend) verband waarin deze stof wordt
gebracht, het eigenlijke thema van het gedicht dus en zijn presentatie en
vormgeving is er alleen maar reden om met de derde satire te vergelijken.
Beider thema is nl. identiek: in beide vindt een ontmoeting plaats van de
dichter met de verkondiger van een heilsleer, die hem zijn waar wil aanpraten
(waarbij het natuurlijk direct al duidelijk is dat van het tweede achteraf, om
het voorzichtig uit te drukken, een sterk relativerende werking op het eerste
zal uitgaan door deze confrontatie van de fanatieke, althans zich zo voordoen-
de, Stoïcijn en de potsierlijke keukenprins). Die tegenstelling ontneemt aan
beide gedichten reeds elke schijn van ernst, en dit wordt in beide bevestigd
door de ironieën waarmee ze elk van de twee zijn doorspekt. Maar hiermee
houdt de overeenkomst ook op, want verder is drie in elk opzicht het
tegendeel van vier.

De derde satire is het relaas van een ontmoeting die de dichter heeft gehad
met een oude relatie van hem, die zich in het ‘gesprek’ ontpopt als een
fanatieke bekeerling tot de stoïcijnse secte. De mise-en-scène van het gedicht
is wederom zeer origineel: het is tijdens de Saturnalia, een gelegenheid dus
waarbij men eens lekker gek mocht doen, en de spreker Damasippus komt
dan ook letterlijk binnenstuiven bij de verblufte Horatius, om hem eerst te
kapittelen om zijn luiheid: ondanks de kist vol boeken die hij mee heeft
gesjouwd naar zijn buitenverblijf schrijft hij niets, volstrekt niets - ‘Nil est’.
(vs. 6) - en begint vervolgens zonder verdere pourparlers aan een Stoïcijnse
donderpreek, die de dichter - gelaten? geboeid? - tot het einde toe onder-144



Ik heb wel eens de indruk dat deze derde satire niet de waardering geniet die
haar eigenlijk toekomt. Het zou mij niet verbazen wanneer velen haar
zich als een ‘vreselijk lang’ gedicht, als onderdeel van een verplichte lectuur,
herinneren zullen, opgevuld met veel leerstellig Stoïcijns, wat wel door de
dichter met de nodige ironie wordt opgevangen en gepareerd, maar het staat
er ondertussen toch allemaal en het moet worden doorgeworsteld. Zulk een
eerste indruk verdwijnt dan snel bij een herlezing.
Men wordt dan wederom gefrappeerd door de inderdaad grote omvang van
het gedicht: met zijn 325 regels komt het na de 476 van de Ars Poëtica, de
overige satiren en brieven komen krap aan de honderd, (uitgezonderd de
beide literaire brieven van Epp. II met resp. 270 en 217). Als de dichter, die
geen haastig maakwerk leverde - juist in de aanvang van dit gedicht werd hij er
voor op de vingers getikt! - met zo’n uitschieter komt, zal het wel iets zeer
bijzonders zijn? Dat blijkt inderdaad het geval. Men heeft hier een van de
boeiendste en vermakelijkste stukken uit het hele Horatiaanse oeuvre.
Want wel verre van een’leerstellige’ en taaie verhandeling te zijn, is dit lange
stuk eerder een aaneenschakeling van komische, en met groot komisch talent
voorgedragen situaties. Het is in zijn geheel eigenlijk één grote ‘act’ of
‘performance’, men zou zelfs van een ware ‘one-man-show’ kunnen spreken,
die het merkwaardige bezoek van de dichter ongevraagd - maar ook onge-
hinderd - bij hem komt weggeven. Men heeft bij de interpretaties, die meest
nogal aan de zwaarwichtige kant zijn, veel te veel uit het oog verloren dat dit
bezoek zich afspeelt in de sfeer van de Saturnalia met zijn kermisachtige
vertoningen, waarvan dit er ook een geweest zal zijn: tien tegen een dat onze
heilsprediker zich in een vermomming gestoken heeft met Stoïcijnse plak-
baard en al. De ‘vrijpostige’ entree van de bezoeker is er in elk geval naar en
alles wat hij te berde brengt kunnen scènes zijn, zo uit de comedie overgeno-
men: als om dat te onderstrepen is er een bij die een letterlijke (en zeer
knappe) adaptatie is van een complete Terentiusscène. Niet voor niets noemt
de dichter in zijn satiren bij herhaling de comediedichter als zijn voorbeelden
(Eupolis atque Cratmus Aristophanesque poëtaae e - Sat. I 4, l -) en zitten er
hier ook twee (of drie)5 in zijn boekenkist: Horatius noemt ze niet alleen,
maar ‘volgt ze na’, d.i. brengt ze in praktijk. De dichter acteert en laat
acteren.
En daarvoor is hij bij Damasippus wel aan het goede adres! Men neemt in de
commentaren meestal aan dat de man uit zijn boekje voorleest, de praecepta
van vs. 34, die hij volgens dat     vers van zijn Meester en Redder uit de
ondergang, heeft overgeschreven. Maar het is eerder waarschijnlijk dat hij wel
af en toe uit dat boekje spiekt - dat levert dan enkele plechtig voorgedragen
regels op,6 door de grote Stoicus voor zijn wereldwijd publiek bedoeld en die
in het tête-à-tète met de dichter een uiterst koddige indruk maken, zoals b.v.
vs. 41/2 de aanhef van het eigenlijk betoog en met name de passage 77/83,
met groot teatraal effect voorgedragen: ‘Gij allen, die naar mij wilt luisteren,
gaat er rustig voor zitten; nadert allen die wilt horen’ - maar overigens krijgt145



men toch eerder de indruk dat de spreker of liever de acteur zijn eiger.
voorbeelden kiest en met grote verve voor het voetlicht brengt. Hij improvi-
seert en acteert: vandaar dat Horatius, met kennelijk pleizier het spel meespe-
lend, hem af en toe in de rede kan vallen, want dat lijkt toch wel de beste
uitleg van zowel het na ‘clarus, fortis, iustus’ haastig aangevuldee ‘sapiensne’
(97) en het ‘cur Stoïce’ - waarom o Meester? -van 161. En dat de spreker
inderdaad improviseren kan, blijkt ten overvloede wanneer hij, in aanhef en
slot van het gedicht, in elk gevàl buiten zijn boekje gaat: in het slotgesprek
b.v. met de verhalen van Agave met het hoofd van haar zoon en de fabel var
kikker en koe (resp. vs. 303 en 314/320).
Zo passeert een hele reeks van rariteiten en komische situaties de revue.
waarbij men meer het gevoel heeft door een zeer begaafd komediant alleraan-
genaamst te worden beziggehouden dan het slachtoffer te ziin van een taaie
zedepreek. Om enigszins een indruk te geven van de geboden verscheidenheid.
doe ik een greep uit de reeks. Een meesterstukje van ironie is direct al hei
relaas van de ontmoeting met de grote Redder, waar een quasi-plechtige
toon wordt aangeslagen: cave faxis - doe dat niet, mijn zoon (die zich op dat
moment verdrinken wilde - vs.38). Men komt verder tegen: een dronken
toneelspeler die in zijn roes van de ‘toneelslaap’ in een echte vervalt en door
een duizendkoppig publiek wakker gejoeld moet worden. Een vrek die met
lange knuppel waakt bij zijn graanhoop, waarvan hij geen korreltje zelf durft
nemen en een die z’n erfgenamen voorschrijft de grootte van zijn nagelaten
kapitaal op de zerk te vermelden. Van een andere, ziek geworden, laat de
medicus al zijn vergaarde schatten op een tafel étaleren met het dreigement
dat zijn erfgenamen er zich van meester zullen maken als hij z’n medicijn niet
wil innemen, maar die blijft hem toch te duur: wat voor verschil maakt het nu
of hij door ziekte of diefstal van z’n geld zal beroofd worden. Allemaal scènes
die zo uit de komedie kunnen overgenomen zijn, zoals de reeds genoemde van
Terentius, (het begin van de Eunuchus). Sommige ontwikkelen zich tot een
uiterst spitse en boeiende dialoog, zoals die met Agamemnon, die eerst elke
discussie (of Aiax of hij de grootste gek is) wil kappen met een nors afgebeten
‘rex sum’ (188). Hoogst vermakelijk is dan het tafreel dat door de dichter
wordt opgehangen als tegenhanger van Agamemnon, die zijn dochter als een
lam ter slachtbank laat voeren, nl. een man die een lam als zijn dochter
uitdost voor de gang naar het huwelijksaltaar. (Zelfs Kiessling-Heinze kan hier
geen grieks origineel bedenken en onthaalt ons in de plaats daarvan op een
grondige uiteenzetting over de voorwaarden waarop volgens romeins recht een
k.z.-verklaring mogelijk was. Het is steeds zo met deze commentaar, die
imponeert door zijn opmerkingsgave en achtergrondkennis en irriteert door
zijn overvloed van niet ter zake doende zakelijke détails).
Uit de mythologie is er nog Orestes, die in zijn waanzin beter bij z’n verstand
was dan daarvoor. Verder voorbeelden van ‘verkwisting’: iemand die op een
woestijntocht zijn slaven de goudschat, die ze vervoeren, laat weggooien
omdat ze te langzaam opschieten; van verliefdheid (Terentius), kindsheid en146



bijgeloof. Dit laatste weer met een paar originele voorbeelden, één van een
man, die luidkeels tot de goden bidt of hij, als énige uitzondering, nu eens
niet zal hoeven te sterven (men proeft uit dit voorbeeld overigens wel de
echte Horatius: er wórdt nogal eens om onsterfelijkheid gebeden! ); het
andere van een moeder, die plechtig belooft haar zieke zoon, zogauw hij
koortsvrij is, in de ijskoude Tiber te dompelen. Het zal wel niet toevallig zijn,
dat Horatius zijn zegsman met deze kwaal laat besluiten en diens hele relaas
uitklinkt met een triomfantelijk uitgestoten ‘timore deorum’ (295).
Men ziet: een zeer gevarieerd programma waarbij men haast vergeten zou dat
het alles keurig gerangschikte argumenten zijn voor de stoïcijnse stelling: allen
zijn dwaas’, behalve de wijze. De spreker raakt, dank zij zijn boekje, geen
ogenblik de draad kwijt én weet zijn toehoorder tot het einde toe te boeien.
En dat is dan in beide opzichten net andersom als bij de geleerde Catius.
Waar de laatste op alle punten van zijn voordracht te kort schoot is de
stoïcijnse propagandist een meester in de reciteerkunst en een geboren acteur.
Zijn voordracht (dat is de subtiele verstechniek van Horatius zelf, die blijkens
zijn slotwoord van 4 dit onderdeel een onmisbaar element acht van het
gedicht) vraagt om de begeleiding van mimiek en gebaar en is rijk aan
enjambement (een meesterlijk voorbeeld in 117/8: unde/octoginta) en asyn-
deton adversativum7 (zeer frappante b.v. 64/5, 130 l, 211/2), de stijlfiguur
die als we het niet wisten, het bewijs zou leveren voor het altijd hardop lezen
in de oudheid. En nog een vierde of vijfde element dat hieraan, als bewijs van
de levendige dictie, moet worden toegevoegd en dat juist in deze satire van
het grootste belang is, bestaat uit wat ik zou willen noemen de functionele
pauzes welke de spreker (de dichter dus) weet in te lassen en die ’n essentieel
bestanddeel zijn van de voordracht én van de tekst. Onze uitgaven zijn op dit
punt misleidend; doordat zij de tekst zonder onderbrekingen door open
regels, als was het één onafgebroken relaas, een stuk uit het hoofd geleerde
theorie, afdrukken (het geldt zeker ook voor de zolang voor een ‘leerdicht’
aangeziene en daarom door generaties latijnse-schoolleerlingen uit het hoofd
opgedreunde Ars), wekken zij van te voren al een verkeerde voorstelling van
wat komen gaat. Overal waar de auteur, zonder dat steeds uitdrukkelijk aan te
kondigen, op een ander onderwerp of andere categorie overstapt, geeft hij dat
aan door zijn, door mimiek en gebaar begeleide, afsluitende en voorbereiden-
de pauzes, waarvan men er in dit gedicht wel een vijftiental kan vaststellen.
Maar terwijl de dichter, zoals we zagen, in de Kookles de enige ‘noodstop’ van
de declamator, na diens rhetorische vraag, benutte om hem te onderbreken,
laat hij de eerste heilsverkondiger ongehinderd tot het einde toe aan het
woord – de spreker eindigt met een duidelijke slotclausule (Haec mihi
Stertinius etc. 296) – en vindt geheel in de trant van de Saturnalia, nog tijd
voor een amusant en openhartig slotgesprek, waarin hij en passant (300: sic
vendas omnia pluris) de ‘vurige bekeerling’ voor de toekomst weer goede
zaken wenst.

Tulpenburg 57 J.M. Kramer
Amstelveen
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Aantekeningen

1 De Horatiaanse satiren zijn over het algemeen beslist geen ‘hekeldichten’. Ze zijn niet
uit ‘indignatio’ voortgekomen zoals bij de ‘echte’ satiricus Iuvenalis.

2 Ik wil hier nog aan toevoegen Oden I 9 en 10 ondanks Dr. P.A. Schrijvers die mijn
argumentatie in dezen als ‘oppervlakkig’ van tafel veegt (Zie Lampas 6, pg. 348 vgg.).
Mijn bezwaar blijft dat hij zich te grondig verdiept (en verkeken) heeft in het
geïsoleerde I 10 en b.v. het onontkenbaar contrast tussen de slotstrofen van I 10 en I
24 over het hoofd ziet. Ook op de vleugelen van het gezang blijft Horatius zijn
leerstellige aard behouden en is het uiterst onwaarschijnlijk dat hij op fundamentele
punten met zichzelf in tegenspraak is.

3 Ik nad deze beschouwing eerst ‘Horatius’ Kookles’ willen noemen, maar deze titel
dekte dan de stoïcijnse donderpreek niet. Ook zou er verwarring dreigen met de uit
de Romeinse verhalen bekende Eenoog.

4 Zo had ik dit overigens al geformuleerd in een aan mijn dissertatie van 1946
toegevoegde stelling. (Sat. II 3 had ik toen alleen nog maar verplicht gelezen.)

5 Het lijkt mij helemaal niet zeker dat met de Platona van vs. 11 de filosoof is bedoeld.
zoals Kiessling-Heinze en ik meen alle commentaren willen. In het gezelschap van de
drie andere genoemden (Menander, Eupolis en Achilochus) past veel beter een derde
blijspeldichter. En wat voor affiniteit had Horatius eigenlijk met de grote filosoof van
het Jenseits?

6 Ik heb de indruk dat hetzelfde procédé soms ook in het andere lange gedicht, de A.P.,
wordt toegepast.

7 Het asyndeton adversativum is een stijlfiguur waarbij een tegenstellend voegwoord
wordt weggelaten; de tegenstelling wordt in het Latijn door de intonatie tot uiting
gebracht. Bekend voorbeeld bij Caesar: Caesar, celeriter concilium dimisit, Liscum
retinet. – In ‘Drie Verdedigingen van Horatius’ (De Gids 1967) heb ik voorgesteld het
bekende dulce et decorum ook als asyndeton te lezen, hetgeen de voor ons wat
onverteerbare uitspraak in een ander licht stelt – tot mijn verbazing is daar vanuit
klassieke kring nooit op gereageerd.
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Plinius III: Regeren

Wanneer men de lijst ziet van namen aan wie Plinius zijn brieven schreef, is
aan te nemen, dat ook al die brieven werden beantwoord. – Alleen de
antwoorden van Keizer Trajanus zijn bewaard in boek X. – Het moet een
enorme uitwisseling van brieven zijn geweest. De geadresseerden noemt hij
allen ‘Suus’, het zullen inderdaad goede vrienden zijn geweest met wie Plinius
omging in grote eensgezindheid van geest.
Een daarvan is Tiro. Calestrius Tiro. Hij was even oud als Plinius. Zij waren
tegelijk militair tribuun, tegelijk quaestor van Caesar. Tiro was eenjaar eerder
volkstribuun, vanwege het driekinderenrecht, maar ze waren weer samen
praetor. Ze logeerden bij elkaar, contubernales, op een van de beide villa’s, die
Plinius had aan het Comomeer (9.7) of bij Tiro in Ancona.
Tiro wordt proconsul in Baetica. Het tegenwoordige Andalusiè was rijk aan
wijn, olie, graan, honing, schapen, vis, koper, lood en zilver. Enige proconsuls
hadden zich daar onrechtmatig verrijkt en Plinius had daarover processen
gevoerd voor de Senaat (3.4, 3, 9 en 7.33).
Het vertrek van Tiro geeft Plinius twee brieven in de pen. Een aan Fabatus, de
grootvader van zijn vrouw Calpurnia, die in de buurt van Como woont. Hij
‘vraagt hem Tiro te ontvangen, wanneer die langs komt op weg naar Spanje.
Hij vertelt Fabatus (7.16) van zijn vriendschapsbanden met Tiro en dat hij
Tiro gevraagd heeft wanneer hij in Milaan is een omweg te maken; – Tiro reist
over Pavia (Ticinum) waarschijnlijk vanuit Ancona langs de Via Aemilea –,
Plinius beveelt Fabatus aan, van de aanwezigheid van die autoriteit gebruik te
maken om de vrijlating van enkele vrijgelatenen plechtig te laten sanctioneren.
Fabatus verklaarde zich bereid om Tiro naar Milaan tegemoet te reizen.
Plinius raadt dat zijn grootvader af. Spaar Uw krachten en wacht hem thuis
af, zoals Tiro dat van zijn eigen vader ook zou verwachten (7.23). Uit een
latere brief (7.32) blijkt dat ze elkaar in Como hebben getroffen.
Er is een tweede brief, die Plinius aan Tiro schrijft, wanneer deze in Baetica is
aangekomen (9.5).

Ge doet het daar goed, hoor ik. Betracht rechtvaardigheid over de volken
van je provincie. Behandel ze humaan en met tact. Houd het zo. Blijf de
voornamen in ere houden, weet de genegenheid van de minderen te
winnen, zonder de waardering van de groten te verspelen. Velen in de
provincie vrezen, dat ze daardoor de schijn wekken, al te veel waarde te
hechten aan de gunst van de invloedrijken en krijgen zo de naam van
ongeschikt en zelfs hardvochtig.
Van deze fout ben je verre gebleven, dat weet ik, maar ik kan me niet149



weerhouden aan de lof een waarschuwing te verbinden. Ik zeg, bewaar de
juiste maat, houd rangen en standen uit elkaar. Zijn ze eenmaal verward.
vermengd, gelijkgemaakt, dan vervalt men door die gelijkheid in een grote
onrechtvaardigheid.

Vale

De behandeling van de overwonnen volken, zoals Plinius die voorstaat, wijkt
wel af van de wijze, waarop een eeuw eerder Sulla in Griekenland huis hield.
Toen die hout nodig had om de Acropolis van Athene te bestormen, hakte hij
de heilige bossen om en ook de schaduwgevende bomen van .de Academie en
van het Lyceum. Omdat hij geld nodig had voor zijn troepen, brak hij in in
alle heiligdommen van Griekenland, ook van Epidaurus en Olympia, en haalde
de kostbaarste offergaven weg. Aan de amphictionen (kerkmeesters) en Del-
.phi schreef hij, dat het beter was de schatten van god Apollo aan hem te
zenden, want hij zou er beter op passen en als hij ze gebruikte ze later terug
geven. Het grote zilveren vat, een pithon, dat te omvangrijk en te zwaar was
om vervoerd te worden en dat Paulus Aemilius had laten staan, moest in
stukken worden gehakt. Aldus vertelt ons Plutarchus.

Wanneer nu Plinius’ vriend Maximus (Sextus Quinctilius Valerius) in 103 van
keizer Trajanus het beheer kreeg over Achaia, dat is Griekenland, schrijft
Plinius hem (8.24):

Mijn vriendschap dringt mij, niet om je te beleren, want je behoeft geen
meester, maar je er aan te herinneren om te doen en vol te houden watje
al weet; of misschien om het nog beter te weten.
Bedenk dat je gezonden wordt naar de provincie Achaia, het echte,
onvervalste Griekenland, waar, naar men zegt, het eerst beschaving en
wetenschap, zelfs akkerbouw werd uitgevonden. Je wordt er heengezon-
den om orde te brengen in de staatsvorm van de vrije steden. Dat
betekent, dat je naar mensen wordt gezonden, die waarlijk waardig zijn
mensen te worden genoemd, naar vrijen, die bij uitstek vrij zijn. Zij
hebben het door de natuur verleende recht op vrijheid bewaard, door
plichtsbesef, verdienste, vriendschap, de getrouwe nakoming van verdra-
gen en het onderhouden van de godsdienst. Heb eerbied voor hun goden,
die hun steden gesticht hebben en voor de namen van de goden. Heb
eerbied voor hun oude roem en die ware ouderdom, die bij mensen
achtenswaardig is en voor steden heilig. Sta eerbiedig tegenover hun
oudheid, hun grote daden en hun mythen. Toon geen minachting voor
iemands waardigheid, voor zijn vrijheid, zelfs niet voor zijn trots. Houd
voor ogen, dat dit het land is, dat ons ons recht schonk, onze wetten, en
dat ze ons die niet opdrongen als waren wij de overwonnenen, maar dat
ze ons die gaven op ons verzoek. Houd voor ogen, dat het Athene is, waar
je heen gaat en dat het Sparta is, dat je gaat regeren. Om hen te beroven150



van de laatste schaduw van hetgeen hun nog rest van de naam van de
vrijheid, zou onmenselijk zijn, wreed, barbaars. Neem een voorbeeld aan
de medici. Er bestaat voor hen geen verschil tussen vrijen en slaven als ze
ziek zijn, maar vrijen behandelen ze toch met meer zorg en toewijding.
Denk er dus aan wat iedere staat eens is geweest en dan niet om op hem
neer te zien nu hij niets meer betekent.
Wees niet hooghartig, niet beledigend. Wees niet bevreesd, dat dat je
gezag zal schaden. Want is het niet zo, dat de drager van het opperste
gezag, die de fasces heeft, veracht wordt alleen, wanneer hij een minder-
waardig, slecht karakter heeft en begint met zichzelf te verachten? Het is
fout zijn macht uit te oefenen door anderen te krenken. Het is fout,
wanneer men zich door schrikbewind ontzag verschaft. Met liefde bereikt
men meer dan met angst, want angst is weg zodra jij weggaat en liefde
blijft. Angst verandert in haat en liefde in eerbied.
Wat nu jezelf aangaat en ik herhaal het nog eens, je moet steeds en steeds
‘weer denken aan de opdracht van je ambt en jezelf goed voor ogen
houden, wat en hoeveel het betekent, om de staatsvorm van de vrije
steden in orde te brengen. Want wat is waardevoller voor burgers dan
goede verhoudingen en wat is kostbaarder dan vrijheid? Welk een schan-
de zou het zijn als orde tot wanorde werd en vrijheid slavernij! Daarbij
komt nog geen uitdaging voor jezelf. Op jou rust de goede naam als
quaestor, die je uit Bithyniè hebt meegebracht, ook het feit, dat de Vorst
zelf je heeft benoemd, je tribunaat, je praetorschap, het gewicht van je
tegenwoordige bestuurstaak die je als een beloning werd opgedragen.
Je moet des te meer erop toezien, dat men niet zal kunnen zeggen, datje
humaner, onkreukbaarder en bekwamer was in een verre provincie, dan
voor de poorten van Rome, bij onderworpen volksstammen, dan bij vrije
burgers, aangewezen door het lot, dan door de keuze van de Vorst,
onbekend en onervaren, dan nu beproefd en geëerd. Het is in ieder geval,
zoals je dikwijls gehoord en gelezen hebt, kwalijker om aanzien te
verliezen, dan het ooit te verkrijgen.
Geloof me, zoals ik aan het begin zei, ik heb dit geschreven om je te
waarschuwen en niet om je te leren en toch leer ik je wat. Ik ben niet
bang in mijn genegenheid te ver te zijn gegaan. Er is geen gevaar, dat iets,
wat zo groot mogelijk moet zijn, te groot wordt.

Vale

Het is opmerkelijk, dat zelfs nadat Griekenland was opgenomen in het
Romeinse rijk en een provincie was geworden onder de naam Achaia, het zijn
levendig gevoel voor vrijheid, als bijzondere karaktertrek van het volk niet
verloor. De Romeinen lieten, nadat ze Griekenland hadden veroverd, dat
beschaafde volk in het bezit van hun rechten. De Grieken bleven zo gericht op
vrijheid, dat speciaal de Atheners bij de burgeroorlog en in Italië de zijde
kozen van Pompejus, die vocht voor de republiek. Toen Caesar was vermoord151



richtten ze standbeelden op voor Brutus en Cassius, die ze stelden naast die
van Harmodius en Aristogiton, hun van oudsher vereerde bevrijders.
Athene bleef het middelpunt van wetenschappen en schone kunsten. Rome
zond zijn jeugd er heen voor opvoeding en Griekse meesters kwamen naar
Italië.
Wat de wetten betreft, vertelt Livius hoe in 450 v.C. gezanten werden
gezonden naar Griekenland om wetten te verzamelen, in het bijzonder die van
Solon. Ze vormden de basis voor de wetten van de twaalf tafelen.
Uit de beide brieven zien wij hoe een stoïcijn de taak zag van een regent, in de
tijd, waarin de dageraad van het Christendom begint door te breken. Later zal
Plinius, wanneer hij zelf de moeilijke provincies Pontus en Bithynië onder zijn
beheer krijgt, aan zijn ideeën gestalte kunnen geven.

Bevat niet het loflied op Griekenland, zijn beschaving, politiek, vrije mensen
en steden een verzameling argumenten voor een warm pleidooi voor hei
behoud van het Gymnasium en zijn Grieks?

Kralingse Plaslaan 1
Rotterdam  F.J. Brevet
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Grieken zijn de pest van Rome

Juvenalis III 58 -125

De indruk, dat de Romeinen een hekel hebben gehad aan de Grieken, dringt
zich bij de gewone lectuur niet vaak aan ons op. Integendeel, het is bekend
genoeg, dat zij zich de Grieken graag tot artistiek en politiek voorbeeld
stelden, dat zij hun opvoeding graag afrondden met een verblijf aan een
academie of rhetorenschool en dat zij zelf dikwijls grieks spraken of in ’t
grieks citeerden. Protesten daartegen worden zelden of nooit waargenomen.
Dit heeft echter altijd te maken gehad met de Grieken van de verleden tijd,
met Homerus tot en met de Alexandrijnen, dus met het ideaalbeeld van die
griekse beschaving, die nog altijd wordt bewonderd en tot voorbeeld gesteld.
Wat bleef hiervan over, wanneer de Romeinen met levende, niet-klassieke
Grieken te maken kregen? Ach, het spreekt vanzelf, dat dan het ideaalbeeld
verdwijnt en gewone menselijke verhoudingen ontstaan, waarbij helaas ook
ergernissen behoren. Zo hadden al van vroeg af aan de Romeinen het niet
begrepep op bepaalde luxe-gewoontes van de Grieken, vooral niet op de sfeer
van de sportschool (gymnasium, vgl. vs. 68 en voetnoot in het hiervolgende
fragment). Het latijnse werkwoord ‘graecari’ (d.i. zich op z’n grieks oefenen,
i.p.v. de echte harde Romeinse exercities doen) is al vroeg in zwang en drukt
alle minachting uit. Overigens lezen we o.a. bij Aristophanes, dat ook de
Grieken zelf dit soort kritiek op hun sportleven al kenden. De ergernissen bij
de Romeinen nemen echter heel uitgesproken vormen aan, wanneer in de
eerste eeuw na chr. steeds meer buitenlanders een bestaan in Rome komen
zoeken, zodat Oom Plinius dan bv. van de Tiber spreekt als ‘die allervriende-
lijkste opkoper van mensen van overal ter wereld’ (Nat. Hist. III, 54). En
Seneca (ad Helviam 6) schrijft: ‘zie nu eens die menigte, waarvoor in deze
grote stad nauwelijks voldoende huizen zijn: het merendeel van de massa
heeft geen vaderland. Uit dorpen, koloniën, ja uit de hele wereld zijn ze naar
hier gestroomd...’. Het is bepaald een probleem en het aandeel van de Grieken
daarin is niet gering. Wat we bij Juvenalis (± 55 - ± 130 n.C.) daarover lezen is
gekleurd, maar ongetwijfeld door de Romeinen van zijn tijd met instemming
aangehoord. Hij beschrijft hen als een lastig soort gastarbeiders, een intrige-
rende troep vóórdringers, napraters en aanstellers, een ongemanierde kliek
snobisten, die het leven in Rome ondraaglijk maken. 60 regels lang spuwt hij
zijn gal en haat tegen hen uit.

Juvenalis overdrijft natuurlijk, omdat hij een satirisch, en bovendien satanisch
dichter is geweest, met een uitbundig schrijftalent. Door het leven verbitterd153



koesterde hij een eenzijdige visie op zijn omgeving. Overdrijving en beperkt-
heid gaan in de satire samen. Bij Juvenalis krijgen we bovendien sterk de
indruk, dat hij niet meer kan ophouden, dat hij opgewonden raakt van zijn
eigen pen, als schreef hij met alcohol, en dankzij zijn humor is dat hoogst
amusant. Het is niet de humor van Wim Kan’s conférences, maar van W.F.
Hermans’ Mandarijnen op Zwavelzuur. Zo blijkt uit zijn scheldkanonnade op
de Grieken, dat hij geen onderscheid wenst te maken tussen Grieken en alle

JUVENALIS’ 3e satire
58-125
vertaling: M. d’Hane Scheltema

Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris
et quos praecipue fugiam, properabo fateri,
nec pudor obstabit. Non possum ferre, Quirites, 60
graecam urbem; quamvis quota portio faecis Achaei?
Iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes
et linguam et mores et cum tibicine chordas
obliquas nec non gentilia tympana secum
vexit et ad circum iussas prostare puellas. 65
Ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra:
rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,
et ceromatico fert niceteria collo.
Hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis 70
Esquilias dictumque petunt a vimine collem,
viscera magnarum domuum dominique futuri.

58. acceptus = geliefd bij. praecipue = vooral. 60. Quirites: Burgers van Rome! Een wat
officiële titel, vnl. in de volksvergadering gebruikt, en hier ironisch! Let op de tegenstel-
ling met, direct erna, graecam... 61. quamvis quota (est)...: hoewel, hoe groot is...? faex
= droesem. Ook Lucanus, een tijdgenoot van Juvenalis, zegt van Rome dat het gevuld is
met het droesem van de hele wereld (VII-404). Vgl. ook inleiding blz.    62. Orontes:
rivier in Syrië. Syriërs waren al eeuwen lang in Rome, als slaven of als kroegbazen,
fluitspeelsters, onderwijzers e.a. 63. chordas obliquas: lett. de schuingespannen snaren =
de sambuca, een soort harpje, driehoekig van vorm. 64. necnon: en bovendien... 65. cir-
cum: het Circus Maximus, prostare: vgl. prostitué. 66. lupa = lichtekooi (ook wolvin! ).
mitra = muts. 67. Quirinus: = Romulus, de stichter van Rome. trechedipna: dit woord
komt in het latijn verder niet voor. In het Grieks: ‘naloper van maaltijden’ oftewel:
tafelschuimer, parasiet. Hier moet het echter slaan op een soort modeschoenen. 68. Ook
de woorden ceromatico (gezalfd) en niceteria (overwinningssnoer) zullen in de mode zijn154



andere Oosterlingen, noch tussen Grieken en Joden. Het is hem allemaal één
pot ergernis.
De opmerking, dat er in de laatste 19 eeuwen weinig veranderd is, is afgezaagd
en onjuist, maar bij het lezen van Juvenalis krijgen we herhaaldelijk vlagen van
herkenning, dat wel, want de afstand in tijd wordt kleiner naarmate blijkt dat
de afstand tussen mensen toen even groot kon zijn als nu. Helaas.

Oostzeedijk 130B M. d’Hane-Scheltema
Rotterdam

(Umbricius – de ik-persoon  verklaart, waarom hij uit Rome weg wil)

Ik aarzel niet er recht voor uit te komen
dat ik vooral één mensengroep ontwijk,
de lievelingen van het rijke Rome:
de griekse droesem, waar de stad, Romeinen,
verziekt van is  – en veel meer buitenlanders!
Hoe lang al stroomt de Syrische Orontes
hier in de Tiber uit en stort 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!
Ja, Romulus, uw eigen oer-Romeinen
dragen ‘souper-sandalen’ en hun nek
is ingezalfd en zwaar van griekse kralen!
En oosterlingen – Grieken, Macedonen,
Klein-Aziaten, Archipelbewoners –
bezetten ónze heuvels, Esquilijn
en Wijnstokberg vooral, en reeds krioelen
ze rond in rijke villa’s en ze voelen
zich heer en meester hier. ’t Zijn spitse geesten,

geweest, maar zijn afkomstig uit de griekse sportwereld. Sportwedstrijden, zoals de
Grieken die bedreven in het Gymnasium, waren in Rome pas in deze eeuw ingevoerd.
Keizer Nero o.a. had daarvoor gezorgd. Maar veel Romeinen hadden er bezwaren tegen,
als een soort broeinest van verwijfdheid. (Bij de Grieken lezen we daar ook al over,
trouwens). Het gebruik van zalf roept weerzin op, bv. bij Plinius: ‘... die crêmes, waarmee
onze jongens hun lichaamskracht inwrijven, maar hun geestkracht verliezen’ (N.H.XXXV
5) en Tacitus: ‘gymnasia en nietsnutterijen en kwalijke liefdesverhoudingen...’ (XIV 20).
69. Sicyon: stad op de Peloponnesos. ast = at. Amydon: stad in Macedonië. Andros:
eiland i.d. Griekse zee. Samos; idem. Tralles: stad in Klein-Azië. Alabanda: idem.
Esquliias: de grootste v.d. 7 heuvels van Rome. Het betekent eigenlijk buiten-wijk
(excolere), maar was oorspr. zeker geen rijke wijk. Een honderd jaar geleden was er door
Maecenas een park aangelegd. collem...dictum: de Viminalis, ook een v.d. 7 heuvels.
Vimen = wilgenbosje. 72. viscera = ingewanden, maar ook fig. dierbare familie, boezem-155



Ingenium velox, audacia perdita, sermo
promptus et Isaeo torrentior. Ede quid illum
esse putes. Quemvis hominem secum attulit ad nos:     75
grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
augur, schoenobates, medicus, magus, omnia novit
Graeculus esuriens; in caelum, iusseris, ibit.
In summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax
qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis.           80
Horum ego non fugiam conchylia? Me prior ille
signabit fultusque toro meliore recumbet,
advectus Romam quo pruna et cottona vento?
Usque adeo nihil est, quod nostra infantia caelum
hausit Aventini baca nutrita Sabina?                   85
Quid quod adulandi gens prudentissima laudat
sermonem indocti, faciem deformis amici,
et longum invalidi collum cervicibus aequat
Herculis Antaeum procul a tellure tenentis,
miratur vocem angustam, qua deterius nec             90
ille sonat quo mordetur gallina marito?
Haec eadem licet et nobis laudare, sed illis
creditur. An melior, cum Thaida sustinet aut cum
uxorem comoedus agit vel Dorida nullo
cultam palliolo? Mulier nempe ipsa videtur,            95
non persona loqui; vacua et plana omnia dicas
infra ventriculum et tenui distantia rima.

vrienden. 74. Isaeus: een grieks redenaar (4e eeuw v.C.). Maar ook in deze tijd was er in
Rome een rhetor van dezelfde naam. ede: zeg eens,.. 76. aliptes: de slaaf, die zijn
meester na het bad zalfde, schoenobates: koorddanser. 78. esuriens: honger lijdend.
iusseris,: zou je hem bevelen te gaan, dan... 79. Maurus: Mauretaniër, tegenw. Marok-
kaan. Sarmata: de Sarmatiers woonden bij de Zwarte Zee. Thrax = Thraciër. 80. qui;
bedoeld is Daedalus, de Athener, die op Kreta gevangen zat bij Koning Minos en op
zelfgemaakte vleugels is ontvlucht. 81. conchylia: eig. mossels, oesters of purperslakken.
Maar ook: purperen verfstof en purperen kleed. Hier doelt het op de toga praetexta, de
toga met purperen rand, gedragen door senatoren en jongens uit vermogende families. De
Grieken zouden zich dus zelfs die voorrechten al hebben toegeëigend.
signabit: hij zet toch z’n handtekening eerder dan ik... Waar? Misschien in het gasten-
boek, of bij officiële stukken en actes. fultus: fulcio = ik leun. torus = aanligbed.
83. lees: advectus [eodem] vento..., quo pruna et cottona [advecta sunt]. cottona: een
klein soort vijg. 84. usque adeo: een versterking van nihil est = heeft het dan helemaal156



brutaal, adrem, luider en sneller sprekend
dan welke redenaar. Als je bedenkt,
hoevele Grieken één zo’n Griek ons brengt:
taalleraar, rhetor, arts, landmeter, schilder,
profeet en acrobaat en tovenaar,
een Griek met honger is dit allemaal.
Hij vliegt zelfs, als het moet, want Daedalus
was heus geen Turk, geen Thraciër of Sarmaat,
welnee! Je reinste Griek! Dat zegt genoeg.
Wat zou ik blijven bij die purperkliek?
Ze dringen mij toch weg. schrijven hun namen
boven de mijne, krijgen aan ‘t diner
een ereplaats - zij, die naar Rome kwamen
met net zo’n wind als pruimen of als vijgen!
Het is toch niet voor niets, dat ik als kind
olijven van sabijnse bomen at
en speelde op de Aventijn? - Maar zij!
Die huichelnatie looft de rhetoriek
van holle praters, of het prijst de gratie
van wie foeilelijk is; het vergelijkt
een weekhals met de nek van Hercules
die met één arm Antaeus van de grond tilt;
het vleit een iele stem, die net zo schor klinkt
als van een krielhaan, die de kippen bijt.
Ook een Romein kan vleien, maar een Griek
wordt echt geloofd. En wie speelt ooit zo mooi
op het toneel de rol van lichtekooi
of van getrouwde vrouw of van slavin
in ondertooi? Dit is niet meer acteren,
hier spreekt een vrouw, je zou ook zweren dat
het kruis geen bobbel, maar een spleetje had.

niets te betekenen..? 85. Aventini: een van de 7 heuvels van Rome. baca Sabina: de
Sabijnse bes = de olijf. Een symbool van eerlijk, eenvoudig volksvoedsel. 86. Quid quod:
...en wat dan over het feit, dat....adulandi: hoort bij prudentissima. Adulare = vleien. Dit
was een van de voornaamste wapens van cliënten en parasieten om aan uitnodigingen,
dus aan eten te komen. 88. aequat: (+ dativus) = vergelijkt met. cervicibus....Herculis....
tenentis: er zal gedacht zijn aan een beeld van Hercules, bezig Antaeus in de lucht te
wurgen. Antaeus was nl. onoverwinnelijk, zolang hij aanraking had met de aarde, zijn
moeder. 90. lees: qua deterius nec (= melius nog beter) ille maritus sonat, (a) quo
gallina mordetur. ille: wordt pas in de bijzin verklaard met marito. 92. et = ook.
93. melior: nl. comoedus. Thais: de naam van een hetaere, o.a. in een blijspel van
Terentius (Eunuchus). Doris (– ida: griekse accusativus): een slavinnenaam. Veel vrou-
wen, spec. ook hetaeren, droegen een palliolum of pallium, een griekse mantel. 98. An-
tiochus e.v.: bekende acteurs. 100. cachinnus = gehinnik 102. endromidem: een soort
plaid of wollen kleed.157



Nec tamen Antiochus nec erit mirabilis illic
aut Stratocles aut cum molli Demetrius Haemo:
natio comoeda est. Rides, maiore cachinno           100
concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici,
nec dolet; igniculum brumae si tempore poscas,
accipit endromidem; si dixeris’aestuo’, sudat.
Non sumus ergo pares: melior, qui semper et omni
nocte dieque potest aliena sumere vultum             105
a facie, iactare manus, laudare paratus,
si bene ructavit, si rectum minxit amicus,
si trulla inverso crepitum dedit aurea fundo.
Praeterea sanctum nihil est neque ab inguine tutum,
non matrona laris, non filia virgo, neque ipse           110
sponsus levis adhuc, non filius ante pudicus;
horum si nihil est, aviam resupinat amici.
Scire volunt secreta domus atque inde timeri.
Et quoniam coepit Graecorum mentio, transi
gymnasia atque audi facinus maioris abollae.          115
Stoicus occidit Baream delator amicum
discipulumque senex ripa nutritus in illa,
ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi.
Non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat
Protogenes aliquis vel Diphilus aut Hermarchus,        120
qui gentis vitio numquam partitur amicum,
solus habet. Nam cum facilem stillavit in aurem
exiguum de naturae patriaeque veneno,
limine summoveor, perierunt tempora longi
servitii; nusquam minor est iactura clientis.             125

106. iactare manus: uit bewondering. Ook Juvenalis’ tijdgenoot, Martialis, spreekt
herhaaldelijk van de overdreven vleierijen, die onbemiddelde cliënten zich t.o. hun
patroons moesten aanwenden. 108 ructare: oprispen, braken trulla etc.: de betekenis
van deze regel is onzeker. Een trulla is oftewel een lepel, waarmee wijn uit het mengvat
werd geschept óf een wijnglas óf een pan. Letterlijk staat er: ‘...als de gouden trulla
geluid maakt met omgekeerde bodem.’ Er is wel verklaard, dat het hier gaat om iemand,
die het onderste uit de wijnkan drinkt (fundo inverso) en het rammelend lid op de neus
krijgt (crepitum). Anderen vatten de trulla op als een po, een gouden po dus, die tijdens
de maaltijd ter beschikking stond. Deze laatste opvatting sluit misschien beter aan bij het
onappetijtelijke van de voorgaande regel; trouwens ook bij de decadente sfeer van andere
maaltijdbeschrijvingen uit de 1e eeuw na C., bv. Petronius’ Trimalchio knipte met de
vingers, op welk teken de castraat de (zilveren) kamerpot onder hem hield zonder dat hij
zijn spel staakte’ en Martialis: ‘je schaamt je niet de inhoud van je darmen te ontlasten in
een beklagenswaardige gouden pot, meneer Bassus, maar je drinkt uit glas. Je stoelgang is
dus veel bekakter! (carius ergo cacas)’. 109. inguis,-inis = de onderbuik, lar = fami-
lia.111. lèvis = glad, baardeloos. 115. abollae: een soort regenjas. Als een soort zegswijze
gebruikt: de wandaad van (iemand met) een nog veel belangrijker jas (aan). 116. Stoi-158



En ‘t gaat dan niet alleen om topacteurs
(Antiochus, Demétrius en Haemo
die homo is, ofStratokles), welnee —
het hele volk speelt mee: als iemand glimlacht
buldert een Griek het uit met luid geschater;
ziet hij een vriend in tranen, even later
huilt hij van onverdriet, en in de winter
schiet hij een jas aan, als een ander rilt,
en zegje ‘warm vandaag’, dan puft hij al.
Dit is geen eerlijk spel dus: wie voortdurend
op elk uur van de dag precies kan kijken
of hij een ander is, en schaamteloos
juichend gaat klappen, als een kennis braakt
ofklaterplast, zodat de gouden po
kletterend omvalt—ja, die wint altoos!
Nog erger is, dat onder de ceintuur
niets heilig is voor hen en dus niet veilig:
geen lieve moeder niet, geen meisje loos,
geen prille zoon of jeugdige verloofde,
en lukt dat niet, dan moet bij vriend of buur
de oma achterover. En zo raken
ze heel intiem en des te meer ontzien
bij velen thuis.

Maar dit relaas van Grieken
dient afgerond, dus laat de sportschool gaan
maar hoor alleen nog, hoe een oude sjieke
professor-Stoicijn, geschoold in Tarsus,
het heeft bestaan zijn vriend en volgeling
ten val te brengen door gemene laster!
Heus, waar een Griek het voor het zeggen heeft
(Protogenes, Hermarchus, Di’philus)
moet een Romein opzij. Heeft hij een vriend,
dan hij alleen, geen anderen erbij,
zo hebziek zijn ze. En hij hoeft maar even
het lichtgelovig oor van mijn patroon
een druppel typisch grieks venijn te geven,
of weg ben ik, en weg mijn vele jaren
van dienstbetoon. Wie dient, dient wel als afval!

cus...Baream: ook bij Tacitus en anderen lezen we, dat een philosoof Egnatius de dood
van Barea Soranus bewerkstelligde door hem aan te klagen. Een delator is een aanklager.
117/118. ripa, ad quam...: de oever, waar een veer van het paard Pegasus (= het
Gorgonische paard) is neergevallen. Een ironisch-rhetorische omschrijving van de stad
Tarsus, waar veel aan de wetenschap werd gedaan. 120. Protogenes e.v.: griekse namen.
124. limen,-inis: de drempel. 125. iactura: het wegwerpen, minor: minder belangrijk.159


