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Vondel en de klassieke mythologie
Lieven Rens

Over dit thema is natuurlijk een boek te
schrijven, met punten als: inventaris van mythologische gedichten en passages; bronnen
en invloeden; Vondel als erudiet humanist;
Vondels ambivalente waardering van de
mythologie, religieus en esthetisch; mythologie in stofvinding en vormgeving; de verhouding van het klassieke element met het
bijbelse, het historische, het allegorische;
functies van de mythologie; Vondel ‘ancien’
of ‘moderne’; het klassieke als Vondels ‘tweede natuur’ (Verwey) e.d.m. Binnen liet bestek van deze bijdrage kunnen al die punten,
zelfs uiterst beknopt, onmogelijk aan bod
komen. Liever bespreken we, in ruim perspectief, enkele (hoofdzakelijk) mythologische gedichten uit de lyriek, en de drie oorspronkelijke mythologische drama’s.
De getemde Mars
Vondel vierde de Vrede van 1648 niet alleen
met het ‘landspel’ Leeuwendalers, maar ook
met een lang mythologisch-allegorisch gedicht, De getemde Mars. Het begint met de
idee van de oorlog als gesel Gods: omdat de
wereld, van weelde en voorspoed dronken,
jarenlang Jupijn heeft getergd, stuurt deze
Mars onder de mensen om hen te straffen.
Geholpen door ‘al ’t ongediert van mensen’
en door allegorieën als Roof, Moord, Vloek,
Stokebrand, Geweld, Verraad en de semiallegorie Megeer, verricht Mars zijn taak

maar al te goed. Weldra staat Europa in
lichtelaaie. Nu gaat de mythologische Europa, als ex-geliefde, haar zaak bij Jupijn bepleiten. Ze slaagt, en Mercurius wordt afgevaardigd om Mars terug te roepen. Maar de
oorlogsgod, Luciferiaans, roept alle aardse
en onderaardse krachten samen om de hemel
te bestormen: ‘Wij moeten naar den opperscepter staan, / En ons een weg ter eeuwige
ere banen’ (107-108).* Strofen lang woedt
nu de strijd, op het randje van het burleske.
Neptuun verliest de drietand, Vulkaan zijn
moker, Pluto zijn staf, Pallas haar speer,
Hercules zijn knots, Saturnus zijn zeis.
Jupijn zelf weet geen raad meer, de hemel
raakt in brand zoals ten tijde van Faëton,
Maar als de nood het hoogst is...: uit de
lucht van Neérland verschijnt een godin op
een wagen. Is liet Venus, is het Pallas? Haar
gelaat straalt rust uit, ze draagt een olijfkrans
op het hoofd, Nederlandse leeuwen trekken
gehoorzaam haar wagen voort. Wie is het
toch? Cybele, Juno, Ceres? Ze wordt begeleid
door de allegorieën Ootmoedigheid en Liefde en brengt overal stralende meistemming.
Zij nadert Mars, het zwaard ontzinkt hem, en
met ‘zachte Oranjebanden’ bindt zij hem de
handen op de rug. Ze voert hem in triomf
heel Neêrland door, en de bevolking huldigt

* De spelling van alle citaten en titels is gemoderniseerd.
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de Vreegodinne en wenst haar een lange
regering toe.
Hier kunnen we waarnemen hoe de mythologische figuren binnen een allegorische opzet dienstbaar gemaakt worden. De meeste
zijn door God en personificaties als Oorlog,
Welvaart, Vrede te vervangen. Toch vallen
ze niet zonder meer met allegorieën samen.
Want ook deze categorie is aanwezig en
brengt de personages a.h .w. op drie niveaus,
die door elkaar lopen: mensen, goden als
bovennatuurlijke machten, allegorieën als
met die beide groepen verbonden ideeën.
Daarenboven hebben de mythologische figuren een eigen karakter, eigen attributen, een
eigen min of meer objectief vastliggende geschiedenis; de dichterlijke fantasie moet die
eerbiedigen, maar vindt er tevens ook allerlei
mogelijkheden. Het gebeuren waarin deze
personages fungeren, is ook weer heterogeen; de reële oorlog op aarde; een fictieve
strijd op de Olympus; het allegorisch voorgestelde vredesluiten op aarde. Dit soort
verbeeldingsontplooiing staat of valt met de
mogelijkheden die de mythologie biedt: het
louter-allegorische is te abstract, het reële
leent zich minder tot poëzie. Letten we nog
op de vermenging van bittere ernst en luchtigheid. De gruwelen van de oorlog blijven
suggestief, ondanks de allegorische distantie. De reéditie van de ‘reuzenstrijd’ mist verhevenheid noch dreiging. Anderzijds ontbreekt het de mythologische figuren toch
aan substantie, en wekt de vereenvoudigde
handeling een marionetachtige indruk, op
het randje van het bespottelijke. Men vergelijke evenwel met b.v. Focquenbrochs
Typhon om het verschil met échte burleske
te zien. Ons gedicht vertegenwoordigt fragmentair een voorstadium daartoe: de dichter
speelt met de godenfiguren, hij maakt ze
instrumenteel, maar de mythologische waarden worden niet systematisch ‘umgewertet’.
Hoe komt het dat ze niet totaal uitgehold

raken in dit soort gratuïte fantasie? Hier kan
een dieptepsychologische verklaring meespelen. Zoals grondiger uiteengezet in Witstein-Grootes 1979, 270-288, zie ik bij Vondel volgend Oidipous-complex: in zijn psyche
leeft de opstandige zoon, die de vader wil
verdringen om zelf de moeder te bezitten,
naast de schuldbewuste zoon die zich aan de
vader onderwerpt, zijn bezitsdrang op een
andere dan de moeder verplaatst, en aldus
zelf in vader-situatie belandt, vanwaar hij
de opstandige zoonssituatie afwijst. In De
getemde Mars speelt Jupijn de rol van de
vader, Mars die van de opstandige zoon. De
wraak-castratie toegepast op de vader gaat
hier nog veel verder dan in het mythologische voorbeeld van Ouranos en Kronos. Alle
heersersfiguren verliezen hun (phallisch) heersersembleem. Mars van zijn kant wordt niet
overwonnen (of verlost) door een vrouwenfiguur op het niveau van de vaderlijke godenfiguren, al wordt de moeder herhaaldelijk
opgroepen, zo in Cybele, Juno en Ceres;
degene die hem overwint is een jongere, hem
onbekende. We raken hier een verklaring
tevens voor de substantie van het gedicht en
voor de inspiratie ertoe.
De zalige toortsen
In weinig genres maakt Vondel zo vindingrijk en uitbundig gebruik van mythologische
gegevens als in zijn bruiloftsgedichten. Als
voorbeeld nemen we De zalige toortsen van
den E. bruidegom, heer Alard Krombalck,
en zijne E. bruid. Jonkvrouw Tessel-schade
Roemer Visschers (1623), niet zonder ook
even te verwijzen naar Bruiloftsbed en de
bespreking daarvan door P. Lammens-Pikhaus in Weitstein-Grootes 1979, 72-87. In
De zalige toortsen verschijnt Juno als de huwelijksgodin, die Amsterdam zeer genegen
is, was die stad immers verwoest omdat ze
de verkrachting van Machtelt van Velzen had
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willen wreken. Haar heerschappij over de
stad wordt echter tegengewerkt door ‘twee
half-land half-zee Meerminnen’ (Sirenen), die
zo zoet zingen dat weer en wind naar hen
moeten luisteren en tallozen vergaan: Tesselschade en haar zuster Anna. Juno zoekt
een oplossing voor dit probleem en wendt
zich tot Jupiter: liever dan ze door Neptuin
te laten verdelgen, wil ze ‘door een zoet verbond en huwelijkse wetten,/ En bruiloften
haar hert en zinnen (...) verletten’ (69-70).
Apoiïo, als god der poëzie, verzet zich daartegen, hij heeft recht op deze onvergelijkelijke priesteressen. Neptuin spreekt hem tegen: Apollo, met al zijn avontuurtjes, is wel
de laatste, die kuisheid boven het huwen
mag plaatsen. Er ontstaat een verhitte discussie onder de goden. Bacchus herinnert
aan de wetten die op de Olympus gelden,
met een anti-chaospassage die, andermaal als
preludium tot de Lucifer, de aandacht verdient (185-197). Slotsom: men luistere naar
de uitspraak van de ‘Godessen / (Wie zuiverheid gevalt, en ’t eeuwigdurend lessen / Van
Venus’ minnevlam)’. Tenslotte laat Jupiter
zijn gezag van bliksemzwaaier doorwegen:
Apollo moet het huwelijk van deze sibyllen
toestaan, maar ze blijven hem toegewijd en
zullen hem de eerste vrucht van hun huwelijksbed opdragen. De goden zijn tevreden,
alleen Apollo mokt naar Ovidius’ voorbeeld
in de Faëton-episode. Tesselschade wordt
verliefd op Krombalck. Op de bruiloft komt
deze, ‘vergezelschapt van God Hymen, / Met
hele, en halve Goôn’ (314-5) en Jupiters geslacht begroet het paar met een bruiloftslied,
dat de vergoding der minnaars voltrekt.
Hier staat de Olympische wereld in functie
van een feest van menselijke individuen. Niet
alleen is liet hele godenrijk om hen bekommerd, maar die zorg, en de vermenging van
mythologische en menselijke elementen komen neer op een vergoding van de mens.
Men kan dit minimiseren als laudatieve de-

coratie, persoonlijk geloof ik dat het verschijnsel samenhangt met de autonomie van
de mens, zoals ze in de Westerse renaissance
het hoofd opsteekt. Het agonische element
op de Olympus is alweer aanwezig, liet Lucifer-motief eveneens. Ook valt op, hoe de
verheerlijking van verschillend hout pijlen
maakt; Roemer Visschers dochters worden
eerst als machtige Sirenen, dan als Sibyllen
van Apollo voorgesteld en Tesselschade eindigt zelfs als godin. De ernst hier is in feite
luchtiger dan in De getemde Mars: de stemming van de bruiloft prevaleert. Iets dergelijks bestond al bij de oude Grieken, zoals
blijkt uit de bijdrage van Prof. J.M. Hemelrijk in De Bie 1979,63-96.
Rei van Bacchanten – Uitvaart van Orfeus –
Speelstrijd van Apollo en Pan
Vondel heeft ook enkele louter-mythologische lyrische gedichten geschreven. Afgezien
van een paar jeugdgedichten, zijn dit vooral
de Rei van Bacchanten van 1644 en het tien
jaar later gedateerde paar Uitvaart van Orfeus en Speelstrijd van Apollo en Pan. Alleen
voor liet eerste wordt een wijs opgegeven,
maar het gaat telkens duidelijk om een lied.
Het ritme vertoont heel wat overeenkomst:
in de Rei wordt de laatste jambe van de
eerste stroferegel herhaald, wat deze viervoetig maakt, in de Uitvaart en de Speelstrijd
is er een soort gemiste inzet, de eerste stroferegel bestaat uit de eerste drie jamben van
de viervoetige tweede’, overal eindigt de strofe met een drievoetige jambe. Daarenboven
bevatten de drie gedichten een zinloos refrein-element, ‘Evoë, Evoë’ resp. Tierelier,
tierelier’ en Tin tin tin tin tin tin’, telkens
vóór de slotregel van de strofe.
De Rei bezingt het nachtelijk samenzijn van
Bacchus en Ariadne in termen van onvervalst
heidense levensvreugde; nergens is Vondel zo
ongeremd zuiders, heidens-titianesk evenwel
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meer dan antiek. Zelden laat hij zijn zinnelijkheid zo vrij, met inbegrip van bacchantische schaamteloosheid en dierlijkheid, maar
ook van een gedachteloze sensuele schoonheid zoals hij ze niet vaak heeft geschapen.
Het is ook een kosmisch gedicht, dat zee en
hemel bij dit huwelijk van god en vrouw betrekt en het gebeuren zelf door het katasterisme van Ariadne’s kroon transcendeert.
Van een bewuste dubbele bodem is hier geen
sprake.
De andere twee zijn minder eenvoudig, hoezeer ze op het eerste gezicht in dezelfde categorie als de Rei thuis horen. Uitvaart beschrijft even zwierig en complexloos de
macht van Orfeus’ gezang (weer het, hier
vreemd aandoende, thema van de reuzenstrijd), maar dan brengen de Bosbacchantert
een donkerder toon. De oppositie ApolloDionysos wordt aangeslagen. De Menaden
maken Orfeus beestachtig af, wat zijn ziel
weliswaar weer met die van Eurydice verenigt; zijn verspreide ledematen worden op
Apollo’s last verenigd en verheerlijkt. Totnogtoe houdt Vondel zich vrij nauwkeurig
(en zonder uitweidingen) aan wat Ovidius
in Metamorphoses X en XI had voorgezongen, zij het dat hij de reuzenstrijd als enig
thema uitwerkt. Thematisch blijft hij Ovfr
dius volgen, maar de woordkeus verraadt een
kleine ondeugendheid tegen Petrus Wittewrongel, de Zeeuwse predikant die het als
toneelbestrijder meer dan eens met Vondel
aan de stok had. Vondel identificeert de predikant met de slang die Orfeus’ hoofd wil
slikken, en daarop door Apollo versteend
wordt. Zo kan hij zijn stukje diatribe tegeÉ
de ‘zeeslang, wit van tong (die) zich wrong’
besluiten met: ‘Nu vrees geen haat en nijd,
noch strijd;/ Wat kan een dier ons schaden, / Tierelier, tierelier, / Dat gaapt, maar
niet en bijt’ (222-225). Heeft Vondel het
gedicht terwille van dit slot geschreven? De
prik is vrij onschuldig en alleen voor ingewij-

den verstaanbaar. Eerder is Vondel bij deze
beschrijving van Orfeus’ dood op de idee
gekomen, zichzelf, als de aangevallene, evea
met Orfeus te identificeren (een veel voorkomend dichterbeeld – zie b.v. Wellekomst
aan Huygens) en de predikant terloops een
veeg uit de pan te geven. Brandt, die de
twee gedichten wel in de toneelstrijd onderbrengt, besluit trouwens: ‘Dan dit schimpen
ging ongemerkt henen, zonder dat de leraars,
daar hij ’t op hadde, zich dat aantrokken’
(blz. 47).
Ook de Speelstrijd ontleent zijn thema aan
Metamorphoses XI. Maar in plaats van in te
korten, moet Vondel liet gegeven amplificeren. Daarenboven zijn er heel wat afwijkingen. Bij Vondel vindt de wedstrijd ‘In God
Apollo’s kerk’ plaats; wordt de rechter
(Tmolus) niet genoemd: begint Apollo i.p.v.
Pan; zingt Apollo over Hercules die met de
hellehond Plato’s school en Thales te Athene
bezoekt en tenslotte paniek wekt onder de
kerkuilen (de priesters) in Athene’s heiligdom; zingt Pan over het heiligdom bij Dodone en de kleurenhaat van sommige dieren.
Zelden benadert Vondel het burleske zo
dicht als met deze hekeling. Alle aspecten
daarvan zijn intussen niet duidelijk. Het
lijkt mij niet uitgesloten dat Vondel in de
Atheense en de Dodonese passage gebruik
maakt van een satirische idee uit de oudheid
zelf, die ik echter niet nader kan bepalen.
Maar zelfs dan zijn die motieven zo uitgewerkt dat ze een aanval tegen de predikanten betekenen. De toon is los, het anachronisme met Plato en Thales opzettelijk. De
Atheense passage kan men zo interpreteren
dat Hercules voor Vondel, de Droes voor
Lucifer, Athene voor Amsterdam, school
(?) en kerk voor de predikanten staan. ‘Hierofanten’ (98) kan op Salmoneus zinspelen.
Dan wordt Apollo’s lied een ironische weergave van de herrie rond de Lucifer. Is ook
Pans lied tegen de predikanten gericht, of
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moet men er veeleer een vertolking van hun
standpunten in zien? Dan wordt hun wijsheid wel zeer gerelativeerd door de vergelijking met de vele diverse orakelmiddelen van
Dodona. Anderzijds is er een analogie tussen ‘sommig slag van beesten’ (133), ‘olifanten’ (138), “ ’t buddelsveld” (141) en ‘het
geweld van enen hoop dringeren en dommekrachten’ (Berecht bij Salmoneus) dat op de
predikanten slaat. Midas tenslotte kan de
dommeriken voorstellen die in de strijd tussen Vondel en de kerkeraad partij kiezen
voor deze laatste.
Het moet een boeiende onderneming worden, de mythologische elementen in Vondels
lyriek samenhangend te onderzoeken, zoals
Guy Demerson dat voor de Franse Pléiade
heeft gedaan. En uit de frequentie van de
motieven on uit de diepere lading ervan zou
ongetwijfeld een eigen signatuur naar voren
komen. Een eigen signatuur van grootheid,
gezien Vondels eruditie, vindingrijkheid,
veelzijdigheid. Interessant zijn vooral de leitmotive, waaronder nu reeds dat van de opstand tegen de hogere goden, van de chaos
die de orde bedreigt, in de lyriek niet minder belangrijk blijkt dan in de dramatiek.
Palamedes
In zijn studie over de mythologie in het renaissancedrama komt Heinz Frech tot bevindingen welke stroken met die van Demerson.
Ook in het drama wordt de mythologie wezenlijk dienstbaar gemaakt aan de uitdrukking van inhoudelijke en formele problemen
van de tijd zelf. Zo’n 17e-eewse actualiteit
geldt ook voor Vondels mythologisch drama.
In Palamedes (1625) vervult de mythologie
een verhullende functie, die kritiek mogelijk
maakt. Zogezegd beeldt het de geschiedenis
uit van de Griekse lield Palamedes die voor
Troje op aanstoken van Ulysses door Agamemnon te gronde wordt gericht. Feitelijk

behandelt het liet eigentijdse gegeven van O1denbarnevelt, die terecht werd gesteld omdat
hij prins Maurits en de contraremonstranten
dwars zat. Brandt geeft in zijn Aantekeningen bij het spel een lijst met de overeenkomst tussen de dramatis personae en reële
personages, waarschuwt er echter voor ‘dat
wie hier neuswijs in alle personadién ... geheimenissen wil zoeken, zich zal bedrogen
vinden’. De dramafiguren zijn samengesteld
uit reële en verzonnen trekken, vertonen bovendien een eigen eenheid. De mythologische figuren bezitten zo’n plasticiteit, zo’n
algemeenheid, dat een auteur ze gemakkelijk naar eigen goeddunken kan concretiseren; maar ze bewaren hun eigen, antiek karakter, zodat ze zich tot méér dan
allegorisering lenen: ze worden symbolen.
Zo transformeert Vondel de wereld van de
predikanten in de huiveringwekkende mysteries van de Hecate-cultus, zo suggereert hij
de driftmatige grond van hun optreden in
verschijningen uit de Hades. Anderzijds is
het grondmotief van liet stuk méér dan een
verheerlijking van de historische Oldenbamevelt, nl. een eigentijdse idee. Oldenbamevelt
wordt het exempel van die stoïcijnse levenshouding, waar het zuivere geweten, de vrije
geest, zich handhaaft tegen alle verzoeking
of intimidatie door de verdorven wereld. De
vijanden kunnen het lichaam vernietigen,
maar noch de vrije geest, noch de deugd.
Zo overwint de vrije geest de wereld. Is Palamedes niet het eerste martelaarsspel met
een geseculariseerde held, dan is het toch
een vroeg voorbeeld van een produktieve
transformatie: niet de Christusliefde of de
godstrouw bezielt de martelaar, wel het geloof in de eigen roeping, het zelfrespect, de
menselijke onaantastbaarheid. Dit produktieve moment wordt in zekere zin juist door
het mythische gegeven opgelegd: bij Palamedes is een christelijke motivering uiteraard
uitgesloten. De humanisering, secularisering
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van die motivatie past goed in de klassieke sfeer, zonder aan 17e-eeuwse eigentijdsheid in te boeten.
Salmoneus
Dit mythologische spe! van 1654 is thematisch gemakkelijk te plaatsen: de associatie
met Lucifer was Vondel zelf bewust. Maken
we nochtans even de vergelijking. Lucifer is
een bijbels spel; het moet niet de grootste
ernst en getrouwheid aan Gods woord worden uitgewerkt. Salmoneus is gebaseerd op
mythologische verzinsels en stelt dus geen
grens aan de fantasie: alle personen behalve
de Elidische koning zijn verzonnen, de enkele Vergiliaanse regels worden geamplificeerd tot een avondvullend gebeuren. De
grootste afwijking t.o .v. de hiëratische Lucifer ligt in de toon. Men hoeft de ironiserende interpretatie van W.A.P. Smit niet
geheel te volgen, om toch toe te geven dat
de mythe weer eens wordt opgevat als iets
waarmee men soeverein kan spelen. Zelf
Vat ik het stuk liefst op als een gelegenheidsspel, waarin Vondel zijn associaties de vrije
loop laat. Kern is weer het luciferistisch motief van de schepsellijke pretentie god te
zijn, die door god bestraft wordt. Niet de
ware God echter, maar een Jupiter op weg
naar de operette. Lucifer is een gevaar voor
de hemelse orde; het verkleedspelletje van
de met electrischc effecten experimenterende Salmoneus bedreigt de Olympus objectief
niet. Al staat het vrij zich af te vragen of hier
niet wordt geraakt aan het probleem van de
wetenschappelijke mens die God geleidelijk
door eigen kennis en kracht verdringt. Vergillius’ beelden van de koperen donderbrug
en de bliksem worden indrukwekkend uitgewerkt, en toch ‘tongue in cheek’. Er komen drie nieuwe motieven bij: de hervorming van een traditionele godsdienst, de afhankelijkheid van de monarch, de dubbelhar-

tigheid waarmee een pretendent zich een
weg naar de troon baant. Plus een aantal
secundaire motieven als de kosmische dans
of de theaterhaat van de clerus. Die motieven worden uitgewerkt zonder consequent
zingevend systeem. Hierofant staat voor het
-reformatorische streven, Theofrast voor de
theatervijandigheid van de predikanten;
Theofrast moet in zijn strijd voor Jupiter
ernstig worden opgenomen in zover Jupiter
ook de ware God symboliseert, maar hij vertoont tevens de theocratische trekken
waarvoor Vondel geen sympathie had. Met
Bazilides wint de meest gewetenloze, cynische en huichelachtige van alle intriganten
het pleit. En de ondergang verleent aan de
hofpersonages een tragische waardigheid, die
hen anders zou ontgaan. Kan het stuk ‘at
face value’ niet ernstig worden opgenomen,
om een dubbele verholen dieptestructuur
acht ik het lioogst belangrijk en een gesofistikeerde plurivalente analyse waard, 1° juist
als associatieve fantasie verleent het speciaal
toegang tot de structuur van Vondels onderbewuste. 2° de aangeraakte problematiek
(de voormelde ‘drie nieuwe motieven’) is
eigentijds en belangrijk: godsdienstverandering met de daarbijbehorende oorlogen, en
heel de vraagstelling van het absolutisme,
naar het mechanisme van machtswijziging.
De veranderlijke wereld van de fortuin, de
voosheid van zijn grondslagen, de questionabiliteit van de geschiedenis worden scherp
getekend. En zoals bij Gryphius verbetert
er niets met de verandering: Vondel huldigt
hier een pessimistische geschiedenisfilosofie.
Tenslotte dient nog op de complexiteit van
het aards-hemelse gezagsprobleem te worden
gewezen: de koning, opstandeling tegen god,
verliest het pleit; de pretendent, ondermijner
van de koningsmacht, wint het. Met de hulp
van de koningsvijandige clerus, en in volle
dubbel/innigheid: zal de nieuwe monarch
de clericale voogdij moeten dulden, of wacht
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de kerkmacht een nieuw gevaar in de heerszuchtige en listige Bazilides? Salmoneus
steekt dus vol boeiende problemen, ondanks
de losse hand waarmee alles wordt aangebracht. Juist die fantasievolle, rijke, wat vrijblijvende structuur is mogelijk dank zij de
mythologie. De bijbel bindt te nauw, de romaneske fictie mist het transcendente, de
geschiedenis vertoont beide nadelen. De mythologie daarentegen beantwoordt aan de
behoeften van de mens uit dit tijdsgewricht:
bezig zich van de goddelijke heerschappij los
te maken, maar nog ver verwijderd van het
verlichtingshumanisme. De mythologie verbindt god en mens, maar ontneemt het goddelijke de superioriteit van het ‘tremendum’.
Aldus kan de menselijke verbeelding vrij en
soeverein hemel en aarde doorkruisen, god
aan de mens juxtaponeren, opponeren, ondergeschikt maken – zonder dat ze zondig
wordt, zonder dat ze de hogere dimensies
verliest.
Faëton
Dit spel uit 1663 is meer dan de andere
directe dramatisatie naar Ovidius’ Metamorphoses, II. Volgens de grote Vondelkenner
W.A.P. Smit kiest alleen hier ‘Vondel een
mythologische fabula om haar zelfs wil,
voor het eerst en tevens voor het laatst’
(1962, 282). Deze stof is immers geschikt
om een geval uit te beelden ‘waarbij recht
en onrecht niet zo gemakkelijk te onderscheiden vallen en de straf niet alleen op de
bewijsbare schuld kan worden gebaseerd’
(ib., 319). Enkele andere punten lijken mij
voor de keuze minstens even belangrijk.
Vondel zelf brengt de Faëton-mythe herhaaldelijk in verband met die van Prometheus
en zelfs met het Lucifer-gegeven. Het obsederende opstandsmotief! Hier wil zich een
(de) mens boven zijn eigen staat verheffen
op grond van het goddelijke dat in hem aan-

wezig is, wil hij naar goddelijke status en
macht grijpen. Daarbij verplicht hij de godenwereld hem te vernietigen, omdat hij de
kosmos in gevaar brengt - in feite vernietigt
hij zichzelf. Deze zelfverheffing gebeurt niet,
zoals b.v. bij de reuzenstrijd, uit haat tegea
de goden, als kosmische staatsgreep. Niet
om zoiets wordt de overmoedige mens veroordeeld en vernietigd, maar gewoon om de
objectieve, niet eigenlijk schuld meebrengende gevolgen van zijn daad. Het gaat hier niet
om ‘staatzuchf, wel om roekeloze stoutmoedigheid, wat het geval eigenlijk tragischer maakt, zowel voor de vallende mens als
voor de vellende goden. Vondels meditatie
over de opstandige mens wordt hier afstandelijker en serener, misschien ook fatalistischer dan elders. De fabel is toepasselijk èn
op zijn persoonlijke situatie van vader die
een zoon wegens objectieve fouten had moeten (helpen) vernietigen, èn op de situatie
van de renaissancistische wetenschappelijke
mens die zijn autonomie opeist. Dit opent
er onze ogen voor dat Vondel ook elders
zelden de zoonsfiguur als vloekwaardig
schuldig beschouwt, de radicale bestraffing
begroet, hij begrijpt en bemint deze figuur,
zoals Rafaël Lucifer bemint; nooit wordt dat
zo duidelijk als in Faëton. Vondels behandeling van het gegeven, juist waar ze eigen trekken vertoont, lijkt dieptepsychologisch betekenisvol. Faëton is een geval van bewtist
vaderschap. Bij Ovidius onthult Clymene
haar zoon dat hij verwekt is door niemand
: minder dan Phoebus; waarop de jongen zijn
vader gaat opzoeken. Bij Vondel neemt zij
hem mee naar de vader, laat zij hem daar uitdrukkelijk erkennen. Zijzelf is over Faëtons
verzoek eerder en meer ont/et dan de zonnegod zelf, zij interpreteert het als eerste
prometheisch, staatszuchtig. Dat Faëton de
aarde verzengt, is gegeven van de oorspronkelijke mythe. Niet, dat Juno de grote onverzoenlijke aanklaagster van de jongen

328

wordt, niet, dat Febus zijn verdediging hartstochtelijk opneemt. Vondel werkt aldus ook
de tegenstelling Jupiter-Febus veel sterker
uit. Ten opzichte van Faueton krijgen we dus
een dubbele vader- (Febus, Jupiter) en moeder-constellatie (Klymene, Juno), waarbij de
eerste figuur, de natuurlijke, telkens vol begrip is, de tweede, de symbolische, gepassioneerd of onbewogen vernietigt of straft.
Ook details verdienen de aandacht, zoals het
feit dat Febus zijn waardigheid a.h.w. aflegt
voor Klymene en haar kinderen (291) en er
nadien Faëton mee bekleedt (474-5). Wijzen
we nog even op overeenkomsten met Zalige
toortsen: daar wordt de stad Amsterdam
bedreigd door twee sirenen, in de raad der
goden maakt Juno de zaak aanhangig, Apollo reageert verontwaardigd, na Jupiters besluit blijft Apollo mokken. Wellicht is hier
reeds invloed van Metamorphosea II aan het
werk.
Besluiten we dit al te snelle overzicht ovet
een materie die een omvattender en grondiger aanpak verdient. Door een omvangrijke
lectuur van mythologische teksten, waarbij
Ovidius, Seneca en Vergilius centraal staan,
heeft Vondel in zich een rijke en schitterende ideeën- en beeldenwereld ontwikkeld,
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met een dynamisch karakter. Geen kwestie,
hier, van een arsenaal met vastgelegde, onveranderlijke bestanddelen die mozai’eknchtig combineerbaar zijn, maar van een gistende, bruisende, evoluerende verbeelding.
De mythologische beeldenwereld is zo grondig geassimileerd, dat ze de intiemste associaties in Vondels psyche kan geleiden. De mythologie is deel geworden van een eruditiewereld in Vondels verbeelding, samen met
bijbelse, historische en ervaringsgegevens. Bij
deze poëta doctus is dit alles, hoewel bewust
verworven en gecultiveerd, bezonken tot een
onbewustheid waarin automatismen werkzaam zijn. Aldus kan Vondel zich uiten als
renaissancistisch dichter, beantwoorden zijn
produkties aan het verwachtingspatroon van
zijn tijd. Maar aldus kan hij zich ook uiten
als dichterlijke persoonlijkheid, worden de
objectieve elementen van zijn verbeeldingswereld geladen met subjectieve, en allicht
veelal onbewuste significantie. Een grondige
analyse van die verbeeldingswereld moet ons
de obsessies van Vondels psyche, moet ons
ook de particuliere mechanismen in zijn
psychisch leven leren kennen. Meer dan een
eerste verkenning heb ik hier niet kunnen
brengen.
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REY VAN BACCHANTEN
Stemme: Als ’t begint.

1 Toen Bacchus lag en sliep, en sliep,
In Ariadnes armen, Evoe, Evoe,
Al ’t leger zong en riep.
2 De zee en ’t Eyland klonk, en klonk,
Van Bommen en Cymbalen, Evoe, Evoe,
Wat voeten had dat sprongh.
3 De Saters dansten voor, en voor,
Op ’t schrewen der Menaden, Evoe, Evoe,
Neptuin lagli op zijn oor.
4 De spiessen groen van blaen, van blaen,
Vast drilden heen en weder, Evoe, Evoe,
Geen boxvoet recht kon staan.
5 Wie hand sloeg aan den Thirs. den Thirs,
Moest magtig zijn te vegen, Evoe, Evoe,
Den beker met een snirs.
6 Sileen het volle vat. le vat
Verzopen op zijn Ezel, Evoe Evoe,
En wist niet waar hy zat.
7 Zijn Ezel hiel den trant, den trant,
Gods schild-knoep zat en rookte, Evoe. Evoe,
Het dier had meer verstand.
8 Sileen reed averechts, verrechts,
En als hy was aan ’t vallen, Evoe, Evoe,
Zoo stutten hem zijn knechts.
9 De Nymphen moeder-naakt, der naakt
Met ongesnoerde vlechten, Evoe, Evoe,
Van Bromius geraakt,
10 Die hadden met haar kleed, haar kleed,
De schaamt oock uytgetogen, Evoe, Evoe,
Wat Sater was dat leet?

11 Soo sleten zy dien nacht, dien nacht,
En als de dag quam rijzen, Evoe, Evoe,
Lach Liber warm en zacht.
12 Zijn Bruyd sloeg d’oogen op, gen op,
Daar quam de zon uit stralen, Evoe, Evoe,
Wie zagh oyt schoner pop?
13 De Bruygom loeg haar toe, haar toe,
En kuste mond en wanghen, Evoe, Evoe,
De Bruyd nam ’t al in ’t goe.
14 Nu dochtse om Theseus niet, seus niet,
Dien trouwelozen vryer, Evoe, Evoe,
Die haar op strand verliet.
15 z’Omhelsde een beter lot, ter lot,
In haren schoot gevallen, Evoe, Evoe,
Den vriendelijksten God.
16 De wijngaart wies om ’t bed, om ’t bed,
En hing van trossen zwanger, Evoe, Evoe,
Het mager strand werd vet.
17 De myrt besloeg den grond, den grond,
Een luchje blies violen, Evoe, Evoe,
En rozen uyt haar mont.
18 Maer endlijck afgeslooft, geslooft,
Van kussen en omhelzen, Evoe, Evoe,
Nam hy haar kroon van ’t hooft;
19 Hy wierpze naar zijn troon, zijn troon,
De stenen wierden starren, Evoe, Evoe,
Hoe heerlick blinkt haar kroon.
20 Daar staatze noch te pronk, te pronk,
Tot een gedachtenisse, Evoe, Evoe,
Van d’eer die hy haar schonk.

I. V. Vondel

330

Homerus bij christelijke Latijnse
auteurs uit de vierde
en vijfde eeuw
G.J.M. Bartelink

Inleiding
Wie kent niet Augustinus’ jeugdherinnering
aan Homerus? Bijzonder typerend is ze voor
de sterk teruggelopen kennis van het Grieks
in het Westen in de vierde eeuw. Terwijl
Vergilius’ Aeneis een diepe indruk op hem
maakte en hij zelfs tranen liet om Dido’s
droevig lot (Conf. 1,21, vergelijk Verg. Aen.
6, 457), was het elementaire onderricht in
het Grieks voor Augustinus een kwelling.
Bij het schrijven van zijn Belijdenissen was
het voor hem zelf nog gedeeltelijk een raadsel, waarom hij dit als kleine jongen zo ervoer (Conf. 1, 20). Uiteindelijk was het
verschil tussen Homerus en Vergilius inhoudelijk niet zo groot. Het was vooral de lastige
vreemde taal, die voor de jonge Augustinus
het leesgenot bedierf. (Conf. 1, 23): ‘Want
ook Homerus verstaat de kunst dergelijke
verhalen te spinnen, hij biedt de heerlijkste
beuzelarijen (dulcissime vanus est) en toch
had hij voor mij als kind een bittere smaak,
Ik denk, dat Vergilius op Griekse kinderen
een soortgelijke indruk zou maken, wanneer
ze gedwongen worden hem op die manier
te leren als ik Homerus. Het was klaarblijkelijk de moeilijkheid, de moeilijkheid in het
algemeen om een vreemde taal goed te leren
verstaan, die als het ware alle zoete geneug-

ten van fabuleuze Griekse verhalen met gal
besprenkelde’.
Het is opvallend dat laat-Latijnse auteurs
dulcis, een traditioneel epitheton voor poëzie in het algemeen, meermalen met nadruk
voor de Homerische dichtkunst gebezigd
hebben. Vrijwel het enige contact dat ze
hiermee nog hebben loopt via de school en
er is bijna niemand meer te vinden, die echt
het origineel nog kent1.
Het getuigenis van Augustinus over het onderricht in het Grieks in de vierde eeuw staat
niet alleen. Zo lezen wij elders, dat Paulinus
van Pella, kleinzoon van Ausonius, en opgevoed in het Gallische Bordeaux, in zijn jeugd
aan een soortgelijk leerplan onderworpen
werd2: ‘Al vroeg, weldra na het verstrijken
van mijn eerste lustrum, dwingt men mij Socrates’ voorschriften, Homerus’ oorlogsficties en Ulixes’ omdolingen te leren lezen en
in mij op te nemen’.
Deze schoolkennis was weinig diepgaand en
ze bleef vrij beperkt. Meer dan een aantal
excerpten las men niet. Wel bleef deze
schooltraditie lange tijd stabiel. Marrou3 citeert een grafschrift van een kind, dat op
zevenjarige leeftijd gestorven is (derde eeuw;
Corp. Inscr. Lat. 6, 33929): (‘Voor onze
innig geliefde zoon Dalmatius... die, terwijl
hij Grieks leerde lezen, al ijverig begon met
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de Latijnse letters, die men hem nog niet had
uitgelegd’). Nog een eeuw na Augustinus begint in Noord-Afrika Fulgentius van Ruspe
(467-531) zijn studie met de lectuur van de
Griekse auteurs Homerus en Menander alvorens op het Latijn over te gaan. En uit de
vierde eeuw dateert de volgende raad, die
Ausonius zijn zoon Hesperius geeft in verband met de opvoeding van diens kind Ausonius (Ep. 22, 46): ‘De schepper van de Tlias
en de woorden van de beminnelijke Menander moet je bestuderen’.
Slechts weinigen in het Westelijk deel van
het Rijk kenden omtrent 400 nog redelijk
Grieks, dat wil zeggen in die mate dat ze
zonder problemen Griekse teksten konden
lezen. En is dat het geval, dan hebben ze
deze kennis niet meer van de school, maar
hebben ze, zoals Hieronymus, lange tijd in
het Oosten vertoefd, daar gereisd, ofwel naderhand door ijverige lectuur en zelfstudie
hun kennis op een hoger niveau gebracht,
zoals bijvoorbeeld Ambrosius. Van Augustinus is bekend, dat hij zich eerst op latere
leeftijd geleidelijk een betere kennis van het
Grieks, vooral de bijbelboeken, eigen gemaakt heeft.
Wij willen hier de Homerusreminiscenties
(direkt of indirekt) bij de belangrijkste christelijke Latijnse auteurs uit de vierde en vijf
de eeuw behandelen. Niet weinig auteurs
blijken er te zijn, die ons in het geheel niets
te bieden hebben. Sommige genres, als preken, bijbelcommentaren, asketische literatuur, laten uiteraard minder gemakkelijk
profane elementen toe dan bijv. verzorgd
geschreven brieven of apologetische werken.
Kan men er nog wel regelmatig Vergiliaanse
klanken beluisteren, de echo van Homerus’
gedichten klinkt slechts zelden en ze is zwak
geworden.

Amobius en Lactantius
In de Adversus nationes van Arnobius de
Oude (begin van de vierde eeuw) wordt Homerus weliswaar niet met name genoemd,
maar wel in een omschrijvende aanduiding
ten tonele gevoerd. De negatieve beoordeling
van de Griekse dichter, zoals wij die hier aantreffen, wordt sedert de tweede eeuw herhaaldelijk bij de Griekse apologeten in het
spoor van de filosofen aangetroffen. In 4, 25
somt Amobius een aantal bedenkelijke en
voor de goden compromitterende mythen
op: ‘Wie heeft overgeleverd, dat Mars dertien
maanden in Arcadië gekluisterd geweest is?
Niet de zoon van de rivier Meles (nl. Homerus)? ... dat goden voor loon een dienstbetrekking hebben vervuld,... zoals de Delische
Apollo voor Admetus, en de broer van Jupiter (nl. Neptunus) voor de Trojaan Laomedon... Is het niet Uw dichter, die beschreven heeft hoe Mars en Venus door
de handen van stervelingen gewond zijn?’
Een dergelijke resolute afwijzing van de Homerische godenmythen vinden wij onder de
Latijnse christenen het eerst bij Tertullianus (ca. 200), die zelf kennelijk bij Griekse
voorgangers te rade gegaan is (Apologeticum 14, 4): ‘Welke dichter vindt men hierna, die niet op gezag van zijn grote voorganger de goden ontluistert?’ En bijzonder
scherp in Ad nationes 1, 10: ‘Wij herinneren ons Homerus nog (nl. uit de school): hij
is het, dunkt mij, die de goddelijke majesteit
tot het niveau van de mens neergehaald
heeft, door de goden te verwikkelen in menselijke wederwaardigheden en hartstochten en
die’uit hen als aanhangers van tegenover elkaar staande partijen gladiatorenparen formeerde4 . Venus laat hij door een menselijke
pijl gewond worden (Homerus spreekt
hier van een lans; Tertullianus heeft bewust
een wijziging aangebracht om een contrast te
krijgen met de goddelijke pijlen van Eros).
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Mars houdt hij dertien maanden in de
boeien, waarbij deze kans maakt dit niet te
overleven; voorts verhaalt hij, dat Jupiter bijna hetzelfde lot van de zijde van de hemelingen getroffen heeft, doet hij hem tranen
storten over Sarpedon, of voert hem ten tonele terwijl hij op allerschandelijkste wijze
met Juno de liefde bedrijft, waarbij hij zijn
hartstochtelijk verlangen nadruk heeft gegeven door de vermelding en opsomming van
zijn geliefden’5.
Verder komt bij Amobius de traditionele, op
Homerus teruggaande schildering van Jupiter
voor (4, 21): ‘Vader van goden en mensea»
die door een beweging van zijn wenkbrauwen de hele hemel in beweging brengt en
doet sidderen’.
Iets groter is de oogst bij Amobius’ leerling
Lactantius. Hij citeert een Homerisch vers
in het Grieks (Divinae institutiones 4, 7, 7):
‘Maar omdat de oude Grieken ‘gezalfd worden’ aanduidden met ‘chriesthai’ (wat men
nu met ‘aleiphesthai’ aanduidt), zoals blijkt
uit dit Homerisch vers: ‘Nadat de slavinnen
hen nu hadden gebaad en gezalfd met olijfolie’, om die reden noemen wij hem Christus, dat wil zeggen ‘gezalfde’, die in het
Hebreeuws Messias genoemd wordt’.
Lactantius, een vakbekwaam rhetor, noemt
Homerus nergens als literator. Op inhoudelijke gronden zijn de dichters voor hem bovendien in vergelijking met de filosofen minder belangrijk. Zo merkt hij terloops over
Homerus op (1, 5, 8): ‘Homerus had ons
niets te bieden wat op waarheid betrekking
heeft; hij schreef immers meer over menselijke dan over goddelijke zaken’. Even te
voren heeft Lactantius wel de rol van de
verschillende goden in de Trojaanse oorlog
als argument tegen het polytheisme aangevoerd (1, 3, 17): ‘Zij die aannemen, dat er
veel goden zijn, zien niet in dat ze eventueel
uiteenlopende verlangens kunnen hebben,
waaruit een woordenwisseling en onderlin-

ge twist kan ontstaan; zoals Homerus het
heeft voorgesteld alsof de goden onderling
oorlog voerden, omdat sommigen wilden,
dat Troje ingenomen werd en anderen zich
daartegen verzetten’. Verder wordt Homerus
in twee andere passages genoemd. In 1, 10, 6
geeft Lactantius, die lang in het Oosten gewoond heeft en ongetwijfeld uitstekend
Grieks kende, zelfs een versregel van Homerus in vertaling: ‘Van hen zegt Homerus echter eenvoudig, niet zoals de dichters gewoonlijk doen6, dat ze beiden dood zijn. Want
toen hij beschreef, hoe Helena, naast Priamus op de muur gezeten, al de aanvoerders
van Griekenland de revue liet passeren, maar
alleen haar eigen broers miste, voegde hij
aan haar woorden het volgende vers toe: Zo
was haar woord, maar hen, reeds begraven,
dekte de aarde’; cf. Epitome 8,3.
Evenals naar aanleiding van het werkwoord
χρÝειν wordt op de Homerustekst een beroep gedaan om te bewijzen, dat ‘daimon’
in het profane Grieks een gunstige zin kon
hebben: zelfs Jupiter werd met deze term
aangeduid (waarschijnlijk een allusie op
Ilias 1, 222): ‘Derhalve zijn het zowel demonen, van wie ze bekennen dat ze verfoeid
dienen te worden, als goden, tot wie ze smeken. Als ze menen òns niet te moeten geloven, laten ze dan Homerus geloven, die de
allerhoogste Jupiter tot de demonen rekende, maar ook de andere dichters en filosofen, die hen eveneens nu eens demonen,
dan weer goden noemen, waarvan het eerste juist, maar het tweede onjuist is’. Niet
aan Homerus als direkte bron hoeven we te
denken in 1, 11, 30 waar Lactantius zegt:
‘Men zegt dat aan Jupiter de hemel ten deel
is gevallen, aan Neptunus de zee, en de onderwereld aan Pluto’, om dan in euhemeristische zin een realistische vergelijking te maken met het uit de Romeinse historie bekende triumviraat van Caesar, Pompeius en Crassus, die het toenmalige Romeinse imperium
onder elkaar verdeelden.
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Firmicus Matemus en Filastrius
Tussen 343 en 350 schrijft Firmicus Maternus een werk De errore profanarum religionum. Eénmaal wordt Homerus er met name genoemd, wanneer liet levenseinde van
de god Liber (Dionysus) ter sprake komt, die
door Lycurgus in zee zou zijn gestort (6, 8).
Firmicus beroept zich op een Üiascitaat (6,
135-137), waarin Homerus op deze rampzalige dood zou hebben gezinspeeld: ‘Homerus
zegt. om aan te tonen, dat dit einde van Liber gepaard ging met vlucht en verwarring,
en om te onthullen hoe deze gestorven was:
Dionysus echter beangst dook in de golven
der zee. En Thetis nam hem op aan haar
boezem, bang als hij was; want een hevige
siddering beving hem door de dreiging van
die man’.
In een andere passage (12, 8) heeft Firmicus
ongetwijfeld van een bestaande kataloog gebruik gemaakt (zoals vóór hem Tertullianus
en Amobius gedaan hebben), wanneer hij
een reeks voorbeelden van de machteloosheid en de oneervolle gedragingen van de
goden aanhaalt. Een aantal uit de opgesomde reeks gaan uiteindelijk op Homerus terug: Venus en Mars worden door Diomedes
gewond; Mars wordt in de boeien geklonken; Jupiter treurt om zijn gesneuvelde zoon
Sarpedon; Neptunus ontvangt van Laomedon zijn loon voor het bouwen van Troje’s
muren niet; Apollo hoedt de kudden van Admetus; aan de allesziende Zonnegod is de
slachting onder zijn runderen ontgaan; Vulcanus wordt door Jupiter van de Olympus
geslingerd; Venus wordt op echtbreuk betrapt; Jupiter slaapt in zonder dit te willen,
als hij tegen de zin van Juno en Minerva de
Trojanen hulp wil bieden.
Is Firmicus een geletterd man, die Grieks
kent, Filastrius van Brescia (ca. 385) is een
sprekend voorbeeld van een man van weinig
eruditie die nauwelijks iets van de profa-

ne literatuur kent en die uitsluitend enkele
bronnen geëxcerpeerd heeft. Zo dankt hij
aan zijn bron de op de Odyssee (11, 315)
teruggaande parallel tussen de Aloeaden
Otus en Ephialtes en de torenbouwende Babyloniërs (Diversarum haereseon liber 105,
5): ‘Zo lasten ook de beuzelachtige dichters
die bouw in hun leugenachtige verzinsels in
en leerden dat die reuzen, in opstand gekomen, tot in de hemel hebben willen klimmen door telkens weer nieuwe bergen op elkaar te stapelen’.
De hemelbestormende reuzen en de torenbouwende Babyloniërs vormen een traditionele parallel; men vindt deze bijv. in de
anonieme Cohortatio ad gcutiles en bij
Origenes, en in omgekeerde belichting bij
Celsus en Julianus.
In een tweede passage bij Filastrius (29, 5-9)
worden bij de bespreking van de theorieën
van Simon de Tovenaar achtereenvolgens
Helena en het Trojaanse paard genoemd en
allegorisch verklaard. Ook dit gegeven ontleent Filastrius aan zijn bron. Het is duidelijk dat met poetae vanissimi in deze tekst
in het bijzonder Homerus bedoeld wordt.
Ambrosius
Bij Ambrosius van Milaan (333-397) komen 4 letterlijke Homeruscitaten voor, 3
uit de Ilias en 1 uit de Odyssee. Dat Ambrosius de naam van de dichter niet noemt
(hij spreekt van poeta, poeta Graecus, primus suorum poeta, versus poeticus) behoeft
ons niet te verwonderen. Niet alleen was een
vage allusie op de bron in de Oudheid zeer
normaal, maar ongetwijfeld is hier soms ook
een zeker dédain in het spel, dat christelijke
auteurs graag tegenover de profane literatuur
ten toon spreiden.
Het is bekend, dat Ambrosius dikwijls sterk
tegen Griekse voorbeelden aanleunt. Bij 2
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Homeruscitaten is onmiddellijk duidelijk,
dat ze samen met de rest van het betoog, letterlijk uit Philo’s Quaestiones et solutiones
in Genesim overgenomen zijn, al bestaat er
van
dit werk op het ogenblik alleen een Armeense versie. Het eerste citaat
vinden wij in De Noe 16, 57: ‘Ook dit is
niet zonder zin, dat eerst in de Schrift staat
dat God Noe indachtig was, vervolgens de
wilde, tenslotte de tamme dieren. De kwestie is, waarom niet de tamme dieren na de
mens genoemd worden, maar de wilde. De
reden is, dunkt me, hierin gelegen, dat te
verwachten was dat de wilde dieren door de
nabijheid van de beide andere groepen hun
wilde aard zouden verliezen. Het komt me
voor dat dit ook in de bekende dichtregel
tot uitdrukking gebracht wordt: ‘Hij dreef
de slechte strijders naar het midden’ (U. 4,
299)7. Want juist daarom drukte de dichter
zich zo uit om een opstelling van een leger
vóór de slag te beschrijven op die wijze
dat de minder goede soldaten een plaats
in het midden kregen. Zo zouden ze beter
aan weerszijden door dapperder strijders geholpen kunnen worden en zelf de strijd op
de beide vleugels kunnen ondersteunen’.
Het volgende Homeruscitaat komt eveneens
voor in een door Ambrosius aan Philo ontleende passage8: ‘De Nijl droeg vroeger de
naam Egypte. Het is zowel mogelijk dat hij
zelf zijn naam aan het land gegeven heeft als
dat hij die aan de benaming van het land ontleend heeft. Dat dit juist is getuigt ook de
Griekse dichter in het volgende vers: ‘Ik
meerde de aan weerszijden gebogen schepen
in de rivier de Nijl’. Men vergelijke hiermee
Philo’s tekst (in een Engelse vertaling van de
Armeense versie): ‘for anciently the land and
the river were homonymously called ‘Egypt’.
A witness to this is the poet, who says ‘At
the river of Egypt stay the ships which you
steer from both sides’.
Twee citaten (uit drie opeenvolgende Ilias-

verzen) komen voor in De paenitentia 1,
32. Ontleent Ambrosius ook hier aan een
voorganger? Hij behandelt het gegeven, dat
forte en forsitan niet steeds twijfel behoeven
aan te duiden. Na illustratie met enkele bijbelpassages trekt hij een parallel met het
Griekse ταχα, dat zowel ‘misschien’ als ‘snel’
kan betekenen. Voor de laatste betekenis
citeert hij twee Homerusteksten om daarna
weer onmiddellijk terug te keren tot bijbelse voorbeelden: ‘Trouwens, zelfs de wijzen
van deze wereld, die al hun roem stellen in
de correcte woordkeus, hebben niet overal
ons Latijnse woord ‘forte’ en zijn Griekse
equivalent τÀχα gebruikt om twijfel uit te
drukken. Ze zeggen bijvoorbeeld dat bij hun
belangrijkste dichter de tournure voorkomt
‘Ik zal weldra weduwe zijn’ (II. 6, 408) en
elders: Want weldra zullen Achaeërs je doden, allen te saam ten aanval gegaan’ (II. 6,
409-410). Hij kon er immers niet aan twijfelen dat bij massaal opdringen een enkeling
gemakkelijk door allen samen kon worden
geveld. Maar laten wij liever uit onze eigen
geschriften putten dan uit die van de profane
schrijvers’.
Naast deze handvol direkte citaten vinden
wij een zinspeling op twee Homerische versregels in Expos. Evang. Luc. 7, 15: ‘Want ik
heb vernomen – om te hunner weerlegging
een voorbeeld aan onze tegenstanders te
ontlenen – dat (een Grieks dichter) de welsprekendheid van twee omzichtige lieden
met sneeuw en bijen heeft vergeleken... Honing en honingraat ook gaat Gods woord te
boven, omdat uit Gods mond zoeter dan honing de rede vloeide en zijn woorden in
gesmijdige zinnen helder en klaar vallen als
sneeuw’. Tissots vermoeden dat Cicero, De
senectute 10, 31 de bron is, kan slechts
voor het eerste gedeelte gelden9.
Enkele andere passages bij Ambrosius bevatten allusies van meer algemene aard. Het is
overigens kenmerkend voor hem dat hij noch
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de naam Ulyxes noch die van Homerus over
zijn lippen laat komen als hij in De fide 3,1,
4 (CSEL 78, p. 109) over de Sirenen spreekt:
‘een lied... waaraan de wijze man voorbijgevaren is; schrander als hij was had hij zich
met een soort boeien laten vastsnoeren, zoals de Griekse dichter zelf ons dat beschrijft’.
Als naar aanleiding van een vertaling door
Aquila in Psalm 43, 20 de Sirenen ter sprake komen, denkt Ambrosius weer onmiddellijk aan het Homerische verhaal10: ‘De
profane sage verhaalt, dat de Sirenen tenslotte, die de heilige Schrift twee of drie keer
vermeldt, meisjes zijn, die door de betoverende klank van haar stem de voorbijvarenden
met haar verleidelijke zang lokten de steven
naar de kust te wenden uit verlangen te luisteren; en het oude verhaal heeft aan het nageslacht overgeleverd dat deze, doordat ze zich
lieten inpalmen door het bekoorlijk stemgeluid, op een rotsachtige plek schipbreuk hebben geleden’.
Interessant is ook een passage in Expos.
Evang. Luc. 4, 2-3 waar Ambrosius episodes
uit de Odyssee met de christelijke levenswijze contrasteert: de zoete vruchten van de
Lotophagen met het hemels brood, de groenten van Alcinoüs met Christus’ mysteriën.
Men moet de oren niet dichtstoppen als voor
de Sirenenzang, maar luisteren naar Christus’
stem; men moet zich niet als Odysseus aan
de mastboom laten binden, maar ‘de geest
moet met geestelijke banden aan het kruishout vastgebonden worden’. Dichterlijke verbeelding, aldus Ambrosius, heeft het oude
verhaal kleur gegeven; het is fraai gecomponeerd en indrukwekkend van opsmuk. Elders suggereert Vergiliaans woordgebruik dat
de Homerische invloed slechts indirekt is11.
Het lijkt me dat een direkte herinnering aan
Ilias 1, 50 in De Noe 10, 31, zoals Schenkl
veronderstelt, weinig voor de hand ligt: ‘Tenslotte als er door de besmetting van een hemelstreek ooit een pestepidemie heerst, tast

de afschuwelijke ziekte eerst de redeloze dieren aan, met name honden, paarden en runderen, en besmet alwat met de mensen blijkt
samen te leven; daarna overvalt de grimmige
ziekte ook de mensen’. Waarschijnlijk zal
men aan de invloed van een kommentator
of een vakgeschrift kunnen denken; Lucretius is niet de bron want bij hem worden alleen de honden als eerste slachtoffers genoemd (Rer. nat. 6, 1222-23).
Al met al blijft er slechts één passage over
(De paen. 2, 32), waaruit direkte vertrouwdheid van Ambrosius niet liet werk van Homerus zou kunnen blijken. Maar gezien zijn
werkwijze elders, willen wij allerminst uitsluiten, dat hij ook dit citaat langs in direkte
weg heeft verkregen. Op school moet Ambrosius een aantal Homerische teksten gelezen hebben, maar hij bezigt zelf meermalen
inleidende formules als ‘Ik heb vernomen’ en
‘Men zegt’. Hij heeft ook liever geen wapens
uit een vijandelijk arsenaal, uiteindelijk blijft
veel van de profane literatuur voor hem als
christen vreemd domein. Wanneer hij zover
komt dat hij een bijbelse term of uitdrukking met een Homerisch voorbeeld verduidelijkt, dan distancieert hij zich er als christen tegelijkertijd weer van.
Hieronymus
Hieronymus (ca. 340-419) heeft zijn grondige kennis van het Grieks te danken aan een
langdurig verblijf in het Oosten. Zijn direkte
kennis van de profane Griekse literatuur is,
zoals in het bijzonder Courcelle duidelijk gemaakt heeft, steeds uiterst gering gebleven.
Ook al laat Hieronymus, die men een zekere
pedanterie niet kan ontzeggen, het vaak anders voorkomen, hij kent de grote Griekse
dichters, filosofen en redenaars uitsluitend
via vertalingen.
Slechts één Grieks Homeruscitaat komt bij
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Hieronymus voor (Adv. Rufinum 3,42,):
‘Zulk een woord als je zegt, zul je ook zelf
wel te horen krijgen’ (Il. 20, 250). Maar omdat het hier om een in de Oudheid veel geciteerd gevleugeld woord gaat, zegt dit niets
over lectuur van de tekst zelf. Integendeel,
ook al weet Hieronymus dat het citaat Homerisch is, hij heeft het stellig uit de tweede hand.
Dan zijn er twee Homerische verzen, die
Hieronymus in een Latijnse versie weergeeft.
In Ep. 125, 18 gaat het om de beschrijving
van de Chimaera, maar het Latijnse vers
blijkt aan Lucretius ontleend te zijn12. In
Ep. 52, 3 is Hieronymus waarschijnlijk bij
Cicero te rade gegaan, uit wiens werk hij bijzonder veel put: ‘Homerus verhaalt, dat van
de tong van Nestor, toen hij reeds stokoud
en bipa opgeteerd was, de woorden zoeter
dan honing vloeiden’. De gevolgtrekking
dringt zich op, dat geen van de letterlijke
Homeruscitaten bij Hieronymus op direkte
lectuur van de dichter teruggaat.
Vanzelfsprekend kent Hieronymus wel vanuit de school de inhoud van de Ilias en Odyssee in grote lijnen. Oude schoolherinnermgen komen bij hem boven als hij tijdens zijn
tocht van Rome naar het Oosten door de
Straat van Messina komt (Adv. Rufinum 3,
22): ‘Daar stond ik en toefde enige tijd op
het strand van de Scylla, waar, zoals ik geleerd had, oude fabelverhalen speelden, de
stormgeteisterde tocht van de listige Odysseus, de Sirenenzangen en de onverzadigbare
draaikolk van de Charybdis’. Verder kent
Hieronymus afbeeldingen van Homerische
taferelen; zo vergelijkt hij eens een ronde
priestennuts met het hoofddeksel van Odysseus op schilderingen (Ep. 64, 13). Verschillende vermeldingen van Homerus staan in literair perspectief; dat is kenmerkend voor de
literaire belangstelling, die Hieronymus ook
als kluizenaar nooit helemaal verloren heeft.
Wel met Quintilianus (Inst. or. 10, l) voor

ogen, noemt hij Homerus en Vergilius in
één adem als de belangrijkste epische dichters, respectievelijk van Grieken en Romeinen (In Amos 1, 1, 2): ‘De dichters verheerlijken met herhaalde lofprijzingen Homerus
en Vergilius. als ze de epiek beoefenen,
Pindarus en Flaccus, als ze zich op de lyriek
toeleggen’. Ook in Ep. 58, 5 worden Griekse
en Romeinse dichters naast elkaar ten tonele gevoerd. In Ep. 52,3 noemt Hieronymus Homerus (naast Hesiodus, Simonides en
Stesichorus) als een van de dichters, die kort
voor hun dood als een zwanezanghun schoonste liederen hebben gezongen.
Door enkele beroemde cliché’s heeft Hieronymus navolging bij latere auteurs te weeg
gebracht. Zo noemt hij Vergilius een tweede
Homerus (Ep. 121, 10, 5). Elders versterkt
hij het effect zelfs nog door Vergilius de eerste Homerus bij de Latijnen te noemen: ‘Een
excellent dichter, niet een tweede (herboren)
Homerus, zoals Lucilius aangaande Ennius
vermoedt13, maar de eerste Homerus bij de
Latijnen’.
In de inleiding op zijn levensbeschrijving van
de monnik Hilanon (395) onderstreept
Hieronymus de grandeur van zijn onderwerp
door op te merken dat hier zelfs Homerus
te kort zou schieten14: ‘Maar ook als Homerus hier zou zijn, dan zou hij mij ofwel om
het thema benijden ofwel hij zou er onder
bezwijken’. Nauwelijks twee jaar later vinden wij dezelfde rhetorische overdrijving in
de Martinusvita van Sulpicius Severus. Ongetwijfeld heeft de laatste Hieronymus met
een soortgelijke formulering willen navolgen
(Vita Martini 26, 3: over de levenswijze en
askese van Martinus); het gaat hier immers
om twee werken binnen het juist ontluikend
hagiografisch genre: ‘Ik zal het oprecht zeggen: zelfs niet als Homerus zelf, zoals men
zegt, uit de onderwereld zou opduiken, zou
hij dit kunnen beschrijven’.
Hieronymus beseft dat Homerus’ gedichten
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een groot gedeelte van hun glans ontlenen
aan het episch elan van de hexameter en dat
een prozabewerking de literaire waarde verminkt: ‘Het behoeft geen verbazing te wekken, wanneer een letterlijke vertaling bij de
Latijnen het metrum laat vallen, daar de
weergave van Homerus in proza in zijn eigen
taal nauwelijks een samenhangend geheel
vertoont’ (Ep. 70, 2).
Bij Hieronymus is, zoals wij hebben kunnen
constateren, geen sprake van een polemische
toon tegen de Homerische mythen. Hoe weinig hij ook van Homerus’ werk gelezen moge hebben, de dichter is voor hem een evenknie van Vergilius, naar wie hij soms verwijst
om zijn belezenheid tot uitdrukking te brengen. Sterker dan bij de meeste anderen ligt
bij hem het accent op de betekenis van Homerus als dichter.
Augustinus
Met een ontboezeming van Augustinus zijn
wij dit artikel begonnen. Wij mogen aannemen, dat deze in zijn latere jaren zijn magere kennis van Ilias en Odyssee nauwelijks
zal hebben uitgebreid15. Homerus deelt verder in het vrij negatieve oordeel dat Augustinus herhaaldelijk over de profane dichters
uitspreekt.
Evenals dat bij Ambrosius het geval is, komen verwijzingen naar Homerus bij Augustinus soms in een door hem geciteerde bron
voor. Zo wordt Plinius Maior aangeliaald,
die spreekt over het gegeven, dat de natuur
geleidelijk kleinere lichamen voortbrengt en
dat de tijd van de heroïsche gestalten voorbij
is: ‘Hij brengt ook de klachten in herinnering, die Homerus hierover meermalen in zijn
gedicht geuit heeft, en behandelt ze niet als
dichterlijke verzinsels’16.
Verder komt in een Varro-citaat het gegeven
voor, dat Homerus de avondster Hesperos

noemt (De civ. 21, 8) en weet Augustinus
langs de weg van een Cicero-citaat (De rep.
2, 17), dat Homerus lang voor Romulus verzen Od. 18, 136-137 citeert, doet hij dit in
een vertaling van Cicero17: ‘Ook die Homerische verzen, die Cicero in het Latijn vertaald heeft, geven steun aan deze opvatting18: ‘Zo zijn de harten der mensen als
de wisselende lichtglans die vader Jupiter
zelf deed stralen over de groeibevorderende
aarde’. Ook bij dit vraagstuk zou de mening
van een dichter niet veel gewicht in de
schaal kunnen leggen; maar omdat hij (Cicero) zegt, dat de Stoïcijnen die verzen uit
Homerus plegen aan te halen als steun voor
hun theorie over de macht van het Fatum,
gaat het niet meer om de mening van die
dichter, maar van de filosofen’.
Evenals Lactantius vermeldt Augustinus, dat
Homerus zelfs Jupiter met daemon aangeduid heeft: ‘Maar zij, die hebben beweerd,
dat sommige goden goed en andere slecht
zijn, hebben ook de demonen met de naam
‘goden’ betiteld, evenwel ook de goden,
maar minder vaak, met de naam ‘demonen’.
Zo verklaren ze dat zelfs Jupiter, van wie ze
aannemen, dat hij de koning en vorst van de
overigen is, door Homerus ‘demon5 genoemd
is’19.
Augustinus herinnert zich nog uit zijn
schooltijd (waarschijnlijk via een parafrase)
het verhaal van Odysseus’ hond, die zijn
meester nog na twintig jaar herkende: ‘En
men roemt het dat een hond de heros, die
zijn meester was, herkend heeft, terwijl zijn
eigen mensen hem reeds vergeten waren’20.
Volgens Combès21 is er slechts in één passage bij Augustinus sprake van een duidelijke
verwijzing naar de tekst van Homerus zelf,
nl. in De civ. 3, 2. Dat hij hier echter aan een
Vergiliuscommentator ontleent – een mogelijkheid waarvoor Courcelle de aandacht
vraagt – lijkt allerminst uitgesloten. Het
gaat allereerst om een gegeven dat in de
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christelijke literatuur herhaaldelijk voorkomt22. Apollo en Neptunus, die in opdracht van Laomedon de muren van Troje
bouwden, wisten blijkbaar niet dat ze bedro
gen zouden worden: ‘Homerus voert hem
(nl. Neptunus) immers ten tonele, terwijl
hij een indrukwekkende voorspelling doet
over de nakomelingschap van Aeneas, op
wiens afstammelingen Rome teruggaat, terwijl deze dichter toch, naar men zegt, vóór
de stichting van de stad geleefd heeft. Een
god heeft hem (Aeneas) ook door middel
van een wolk weggerukt, zoals hij zegt, opdat hij niet door Achilles zou worden gedood, ‘hoewel hij’, zoals hij bij Vergilius bekent, ‘verlangde de eigenhandig gebouwde
muren van het meinedige Troje tot de grond
toe te verdelgen’. Laat ze maar eens uitmaken of het niet erger is in het bestaan van
dergelijke goden te geloven dan ten overstaan van dergelijke goden een meineed te
doen. Want zelfs Homerus kon er niet gemakkelijk toe komen dit te geloven: hij laat
wel Neptunus tegen de Trojanen, maar Apollo vóór de Trojanen vechten, hoewel de
mythe verhaalt dat beiden over die meineed
verbolgen waren’.
Het is duidelijk dat Augustinus bijna overal
op het kompas van anderen vaart. Hij kent
nog een enkel gegeven uit zijn schooltijd,
maar de schamele opleiding in het Grieks
heeft een bittere smaak bij hem achtergelaten. Hij citeert enkele verzen in Cicero’s vertaling en het gaat hem in de eerste plaats om
inhoudelijke gegevens.
Sulpicius, Orosius en Maximus
Bij Sulpicius Severus vinden wij behalve de
boven reeds besproken formule ‘Zelfs Homerus zou dit niet kunnen beschrijven’
een allusie op de Ilias in Vita Martini 1,3:
‘Welke baat heeft het nageslacht gevonden

bij het lezen van Rectors gevechten?’23
In Orosius’ wereldgeschiedenis blijft het bij
enkele indirecte citaten van profane Griekse auteurs. Er is slechts één enkele, zeer algemene vermelding van de dichter van de
Ilias24: ‘Welke stammen en hoe machtige volkeren die wervelstorm meegesleurd
en geteisterd heeft in die oorlog, die tien
jaar lang met zeer veel bloedvergieten gevoerd is, heeft Homerus, een bij uitstek beroemd dichter, in een schitterend gedicht
geboekstaafd, en het ligt niet op onze weg
dit nu achtereenvolgens na te gaan, omdat
het mijn werk onevenredig lang zou maken en men aan mag nemen, dat het aan iedereen bekend is’.
Maximus van Turijn tenslotte (ca. 450) heeft
eveneens slechts één Homerische allusie,
maar deze beslaat een hele preek (Sermo 37)
en heeft via vele handschriften haar weg naar
de Middeleeuwen gevonden: een parallel
tussen Odysseus aan de mastboom en Christus aan het kruishout. Uit de profane sage
(saeculi fabulae) kent Maximus het verhaal
van Odysseus’ vaart langs het eiland van de
Sirenen en waarschijnlijk heeft hij ook de
christelijke allegorisering bij Ambrosius
(Expos. evang. Luc. 4, 2) gelezen. Hij
spreekt van de ‘wrede zoetheid’ van het Sirenengezang en van het gevaar voor de ‘heerlijke schipbreuk’. Dat hij niet rechtstreeks
aan Homerus ontleent, blijkt ten overvloede
uit de opmerking, dat Odysseus zich zelf aan
de mast zou hebben vastgebonden. Na het
verhaal volgt de breed uitgewerkte parallel:
‘Want sedert Christus de Heer aan het kruis
is gebonden, sindsdien gaan wij aan de verlokkende gevaren van de wereld als met
dichtgestopte oren voorbij’. De Kerk is als
een schip, waarvan het kruis de mast is: ‘Alwie derhalve in dit schip zich ofwel aan de
kruisboom vastbindt ofwel zijn oren sluit
door middel van de heilige schriften, zal de
zoete storm van de losbandigheid niet vrezen’.
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De sterke teruggang van de kennis van het
Grieks in het Westen van het Rijk sedert ongeveer 300 weerspiegelt zich in de uiterst
geringe direkte kennis, die de christelijke
auteurs van Homerus’ werken blijken te bezitten en die gewoonlijk niet verder reikt dan
wat aarzelende en verbleekte schoolkennis.
De enkele losse verzen, die men soms blijkt
te kennen, zijn gevleugelde woorden of aan
een andere bron ontleend. Soms valt men terug op Cicero of anderen die Homerische
verzen in het Latijn vertaald hebben. Slechts
enkelen als Firmicus Maternus en Lactantius bezitten een uitgebreider kennis van het
Grieks. Meestal benutte men voor het sagenmateriaal en de mythen florilegia of kommentatoren op Latijnse auteurs.
In de vierde en de vijfde eeuw klinkt de polemische toon tegen de heidense mythologie,
waarvan Homerus het symbool was, nog
maar zwakjes na, terwijl die bij de alleroudste christelijke auteurs juist bijzonder sterk

was. In een tijd waarin dergelijke polemiek
niet meer urgent was, verdwijnt geleidelijk
het stigmatiseren van aan passies onderhevige
goden.
Toch zien wij dikwijls aan de voorzichtige
wijze van citeren, hoezeer men zich bewust blijft, dat Homerus iemand is uit het
andere kamp. Een vage aanduiding als ‘een
Grieks dichter’ kan de afstand onderstrepen, die men tot een profaan auteur wil bewaren. Als hier en daar al literaire waardering opklinkt, dan berust deze toch nauwelijks meer op eigen lectuur.
Een laatste stadium vormt de christianisering
van enkele Homerische mythen. Sedert Ambrosius vindt men een christelijke allegorisering van het verhaal over de Sirenen en de
aan de mast vastgebonden Odysseus. De
christelijke auteurs gaan in het voetspoor van
de profane filosofen, maar de parallel wordt
steeds verder in christelijke zin doorgetrokken.

NOTEN
1 Zie H. Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Darmstadt 19572, p. 423:
‘Seltsam wie den lateinischen Vätern immer
wieder das Wort ‘süss’ auf die Lippen kommt,
wenn sie von Homer sprechen, und sie kannten
doch hie griechische Süsse der beiden Epen
nicht mehr im Wortlaut, sondern nur in den so
ungenügenden Übersetzungen’. Cf. bij Paulinus
van Nola dulcis en vanus als contrasterende
epitheta voor de Sirenenzang van de profane
letteren (Ep. 16, 7): ‘Vermijd die verderfelijke
zoetheid van die loze bellettrie als die Lotophagen, die door zoete bessen hun vaderland vergaten, en als de zangen van de Sirenen, liederen
van een schadelijke bekoorlijkheid’. Nog scherper is deze antithese bij Hieronymus (Ep. 22, 18,
2): “Wat heb ik te maken met genot, dat in korte tijd vergaat? Wat met dit zoete en dodelijke
lied van de Sirenen?’
2 Eucharisticos 72-74. Cf. H.I. Marrou, Histoire
de l’éducation dans l’Antiquité, Paris 1948,
p. 345 v.; P. Courcelle, Les Lettres grecques en

Occident, Paris 19482, p. XII: ‘Et l’on verra
que la tradition scolaire du grammaticus grec,
qui enseigne Homère et Ménandre, s’est prolongé jusqu’ au VIe siècle.’ Men zie ook de volgende tekst over de opvoeding van het meisje Laeta (Hieronymus, Ep. 107, 9): ‘Ze moet een aantal Griekse verzen van buiten leren. Daarop
moet terstond het onderricht in het Latijn volgen’.
3 Saint Augustin et la fin de la culture antique,
Paris 19584, p. 28.
4 Zie ook Tertullianus, Apol. 14, 2; Minucius Felix, Octavius 23,3.
5 Cf. verder Tertullianus, Ad nat. 2, 7: in hun verhalen over de goden zijn de dichters leugenaars.
Hierover ook G.L. Ellspermann, The Attitude
of the early Christian Latin Writers towards
Pagan Literature and Learning (Cath. Univ. of
America, Patristic Studies 82), Washington
1949, p. 42: ‘The poets, however, he (se. Tertullian) regarded as the betrayors of truth, the
inventors of falsehood, and the fosterers of
immorality’.
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6 Deze zeggen namelijk, dat Castor en Polux
beurtelings een half jaar in de boven- en in de
onderwereld verblijven.
7 De Engelse vertaling van de Armeense Philoversie (Loeb-editie, Suppl. 1 op de werken van
Philo. p. 105): ‘In the first place, this poetic
saying is not inaptly quoted, (namely) that ‘he
drove the base ones into the middle’.’
8 De Abrah. 2, 10, 68. De bron is Philo, Quaest.
3, 16. Het Odysseecitaat stamt uit 14, 258 (=
17, 427). De geciteerde Philo-tekst vindt men
in de Loeb-editie, Suppl. 1 op Philo’s werken,
p.200.
9 G. Tissot, Sources chrétiennes 52, p. 141 : ‘Les
deux sages en question sont Ulysse et Nestor:
cf. Iliade I 249; III 222. Peut-être la source
directe de saint Ambroise est-elle CICERON,
De Senectute X 31.’ Het is verder duidelijk
dat Romeinse auteurs en niet Homerus de bron
zijn van Salvianus, De gubernatione Dei 9, 45,
die spreekt over Circe (‘van die zeer machtige
tovenares die, naar men zei, mensen in dieren
veranderde ... ze worden zo te zeggen door de
beker van Circe omgevormd en veranderd’).
Voor de proverbiaal geworden uitdrukking
poculum Circaeum zie men bijv. Horat. Ep.
1, 2, 23; Hilarius van Arles, Sermo de Vita
Honorati 17,25-26.
10 Explan. Ps. 43,75.
11 De Tobia 5, 16: de Charybdis en de Sirenen; De
excessu fratris 2, 117: Circe, cf. Verg. Aen. 7,
15-20. In de Griekse bijbeltekst van de LXX
vindt men op 6 plaatsen Σειρνεσ als vertaling van een woestijndier in de Hebreeuwse
tekst. Hieronymus heeft in de Vulgaat slechts
Is. 13, 21 gehandhaafd (Et Sirenes in delubris
voluptatis). In zijn kommentaar hierop spreekt
hij van dulci et mortifero carmine. Elders vermeldt Hieronymus ketterse liederen waartegen
men zijn oren moet dichtstoppen (In Mich. 1,
1), terwijl de ketterij van lovinianus voor hem
een Sirenengezang is (Adv. Iov. 1, 4).
12 Rer. nat. 5, 905; naar Ilias 6, 184 (‘Van voren
leeuw, van achteren slang, en geit in het midden’).
13 In Mich. 2, 7, 5-7. Hieronymus begaat hier een
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vergissing: niet Lucilius maar Horatius noemt
Ennius een tweede Homerus (Ep. 2, 1, 50). Zie
ook Quintilianus, Inst. or. 1, 10, 85.
Het gaat hier om een vorm van de zogenaamde
‘Unsagbarkeitstopoi’ (zie E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter,
Bern-München 19613, p. 168), waarvan men
het oudste voorbeeld reeds in de Ilias vindt (2,
488 v.), en een beroemde echo hiervan in de
Aeneis (6, 625v.).
Cf. Courcelle, o.l., p. 154: ‘II n’a donc des poèmes homériques ni une connaissance directe,
ni une impression d’ensemble, et n’en a sans
doute lu dans sa jeunesse que des rares extraits’;
H. Hagendahl, Augustine and the Latin Classics
2 (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia
20, 2), Gotheborg 1963, p. 422; 445; 530.
De civ. 15, 9; cf. Plin. Hist. nat. 7, 16. Er
wordt gedoeld op o.a. Ilias 12, 447vv. (cf. Verg.
Aen. 12, 900).
Zeer waarschijnlijk is dit een citaat uit Cicero’s
De fato. Als zodanig komt het ook in recente
uitgaven voor; zie bijv. K. Bayer (München
1968), p. 93.
nl. dat het Fatum en de wil van de godenvader
identiek zijn: Seneca, Ep. mor. 107, 9. Het
gaat hier niet om ‘deux vers d’Homère relatifs
à la divination’ (aldus Courcelle, o.l., p. 153).
De civ. 9, 1; cf. Eactantius, Div. inst. 4, 27,
15. Hebben beiden het gegeven via een neoplatoonse bron?
De musica 1, 48; vergelijk verder De quantitate
animae 26, 50 en 28, 54.
Saint Augustin et la culture classique, Paris
1927, p. 12 (naar Ilias 20. 302vv.). Zo ook in
diens voetspoor Marrou, o.l., p. 334: ‘il ne
renvoie expressément qu’une fois au texte
d’Homère (Y 302-305) mais c’est pour commenter Virgile: Cité de Dieu 3, 2’).
Bijv. Tert. Apol. 14; Minucius Felix 23, 5; Cyprianus. Ad Donatum 2; Lactantius. Div. inst.
1, 10, 3.
Enkele beelden en uitdrukkingen, die uiteindelijk op Homerus teruggaan, kent de schrijver
via Vergilius.
Historiae adversus paganos 1, 17, 2.
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Hanno de zeevaarder
Een hoofdstuk uit de antieke geografie
G M. A. Pepermans

Inleiding
Omstreeks 500 v.Chr. maakte de Carthaagse admiraal Hanno een reis langs de westkust van
Afrika. Na terugkeer in Carthago plaatste hij zijn reisverslag op een zuil in de tempel van Baal.
De originele Punische tekst is verloren gegaan, maar er is een Griekse vertaling bewaard gebleven
met als titel ‘Rondvaart van koning Hanno van Carthago’. Volgens dit verslag wilde Hanno koloniën stichten, waarschijnlijk met de bedoeling de handel in exportprodukten (goud, ivoor) te
bevorderen. De koloniën werden gesticht aan de kust van het huidige Marokko. De reis werd
voortgezet tot Sierra Leone of misschien zelfs het Kameroengebergte.
Het verslag van Hanno moet al vroeg in het Grieks zijn vertaald, want het reisverhaal was bekend aan een aantal Griekse en Latijnse auteurs uit de Klassieke Oudheid. Mededelingen zijn te
vinden bij schrijvers als Arrianus (Indica 43), Pomponius Mela (Chorographia III, 9) en Plinius
Maior (Naturalis Historia II, 67; V. I).1
De overlevering van de tekst
Uit verschillende berichten blijkt dat de tekst van Hanno’s reisverslag langer is geweest dan die
welke wij thans nog bezitten. De reeds genoemde Plinius deelt mee dat Hanno reisde vanaf
Cadiz tot in Arabië. Vandaar zou hij dan via het kanaal van farao Neco, dat liep tussen de
Arabische Golfen de Nijl, de Middellandse Zee hebben bereikt.
In de eerste regel van de tekst is er sprake van een rondvaart, maar als de overgeleverde tekst
compleet zou zijn, is het onmogelijk te spreken van een rondvaart, aangezien het verhaal plotseling afbreekt na het relaas van de gedode en gevilde gorilla’s. Daarna zou men wegens voedselgebrek niet verder zijn gevaren. In dat geval klopt het woord rondvaart niet met de weg die is
afgelegd. Vermoedelijk is deze mededeling over gebrek aan voedsel en beëindiging van de tocht
later aan het handschrift toegevoegd.
Bij het zoeken naar een oplossing worden we bijzonder gehinderd door het feit dat slechts één
manuscript de tekst van Hanno’s reis bevat. Het is de Codex Palatinus Graecus 398, fol. 55r-56r,
die zich bevond in een bibliotheek te Heidelberg, maar tegenwoordig in Parijs wordt bewaard.
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Wie was Hanno?
Men kan gerust zeggen dat sinds de eerste uitgave van Hanno’s reisverslag in 1533 de meningen verdeeld zijn geweest over de vraag welke Hanno bedoeld kan zijn. Hanno was immers een
gebruikelijke naam bij de Carthagers en elke poging om de schrijver van het verhaal te identificeren is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zeker is dat de bedoelde Hanno vóór Herodotus
leefde en in Carthago het ambt van sufes(koning?) bekleedde. Uit het verslag zelf valt op te merken dat Hanno de leiding van de expeditie had en dat hij na het volbrengen van zijn taak de
schriftelijke verantwoording liet bevestigen in de tempel van Baal-Moloch.
F.W. Kluge meent dat Hanno de vader is van Hamilcar die wordt vermeld bij Herodotus (VII,
165). Dat betekent dat Hanno omstreeks 510 v.Chr. zijn tocht gemaakt zou hebben. Anderen
trachten echter aan te tonen dat Hanno een zoon is geweest van Hamilcar, zodat zij tot een latere datering komen.
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De uitgave van de tekst
De eerste gedrukte uitgave van de tekst van Hanno verscheen samen met enige andere geografische werken bij de beroemde uitgever Frobenius te Bazel in 1533. De samensteller was een
zekere Sigismundus Gelenius uit Bohemen. Daarna zijn verscheidene andere edities gevolgd,
waarvan er één in Nederland is verschenen, namelijk de editie van Abrahamus Berkelius te Leiden in 1674.

Vertaling van Hanno’s reisverslag
1 De Carthagers waren ingenomen met het besluit
dat Hanno een zeereis zou maken buiten de Zuilen
van Hercules en steden zou stichten van Libyphoeniciërs. Hij maakte de reis met 60 schepen (met 50
roeiers) en ongeveer 30.000 mannen en vrouwen,
voedsel en overige benodigdheden.
2 Toen we na in zee te zijn gestoken de Zuilen waren gepasseerd en er buiten (een tocht van) twee
dagen hadden gevaren, stichtten we de eerste stad
die we Thymiaterion noemden; in de directe omgeving ervan lag een grote vlakte.
3 Westwaarts varend kwamen we gezamenlijk bij
Soloeis, een Libische uitloper die dicht bebost is.
4 Nadat we daar een tempel voor Poseidon hadden
opgericht, koersten we weer een halve dag oostwaarts, totdat we terecht kwamen in een moeras
niet ver van de zee gelegen, vol hoog riet; er bevonden zich ook olifanten in en talrijke andere grazende dieren.
5 Na in ongeveer één dag langs het moeras te zijn
gevaren, bevolkten we aan zee gelegen steden: Caricus murus, Gytte, Acra, Melitta en Arambys.
6 Van hier wegvarend kwamen we bij een grote rivier, de Lixus die vanuit Libye stroomt. Hierlangs
lieten de Lixitae, nomaden, hun vee grazen. We bleven enige tijd bij hen, omdat we vrienden waren geworden.
7 Boven dezen woonden ongastvrije Ethiopiërs in
een land vol wilde dieren; het wordt doorsneden
door hoge bergen waaruit de Lixus zou stromen.
Rond die bergen wonen, naar men vertelt, mensen
met een zeer afwijkende gestalte, de Troglodytae.
De Lixitae beweren dat die harder konden rennen
dan paarden.
8 Nadat wij van de Lixitae tolken hadden gekregen,
zetten wij twee dagen lang onze tocht voort langs
de woestijn richting zuiden. Vandaar weer oostwaarts gedurende een dag. Daar troffen we in een
afgelegen gedeelte van een baai een klein eiland
aan, dat een omtrek van vijf stadiën had; wij be-
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volkten het en gaven er de naam Cerne aan. Uit de
rondvaart maakten we op dat het pal tegenover
Carthago lag, want de vaart vanuit Carthago naar
de Zuilen en vandaar naar Cerne was gelijk.
9 Vandaar arriveerden we bij een meer, nadat we
door een grote rivier waren gevaren die de naam
Chretes draagt. Dat meer had drie eilanden, groter
dan Cerne. Na een dag varen vanaf die eilanden
kwamen we in de meerboezem, waarboven zich
zeer grote bergen verhieven, vol wilde mensen gehuld in dierehuiden die met stenen gooiend ons
verhinderden van boord te gaan.
10 Vandaar onze tocht voortzettend kwamen we
bij een andere grote en brede rivier vol krokodillen
en nijlpaarden. Van deze plek keerden we terug
naar Cerne.
11 Vandaar maakten we twaalf dagen lang een
tocht naar het zuiden, vlak langs het land dat overal werd bewoond door Ethiopiërs die voor ons op
de vlucht gingen; ze schreeuwden dingen die zelfs
voor de Lixitae, die ons vergezelden, niet begrijpelijk waren.
12 Op de laatste dag legden wij aan bij grote bosrijke bergen. Het hout van de bomen was geurig
en gevarieerd.
13 Nadat we die bergen in twee dagen waren rondgevaren, kwamen we in een onmetelijke gapingvan
de zee; aan de ene kant daarvan was op het vasteland een vlakte, vanwaar we ’s nachts aan alle
kanten met tussenpozen vuur zagen opflakkeren,
nu eens hevig, dan weer minder.
14 Toen we water hadden ingenomen, voeren we
vandaar vijf dagen verder langs de kust, totdat we
in een grote baai terecht kwamen, waarvan de tolken zeiden dat hij Hesperou Keras werd genoemd.
Er in lag een groot eiland en in het eiland een ‘zeemeer’ en daarin lag een tweede eiland, waar wij van
boord gingen. Overdag zagen we alleen maar bossen, maar ’s nachts talrijke vuren en we hoorden
het geluid van fluiten, cymbalen en tympana en
een enorm geschreeuw. We werden vreselijk bang
en de ‘zieners’ gaven ons bevel het eiland te verlaten.
15 Nadat we snel waren weggevaren, passeerden we
een gloeiende streek vol reukwerken, vanwaar vurige stromen in zee terecht kwamen. Het land was
door de hitte onbegaanbaar.
16 Ook hier voeren wij uit angst snel vandaan. Vier
dagen gingen we voort. Toen zagen we ’s nachts
een land vol vuur; in het midden was een hoog opvlammend vuur dat groter w as dan de andere; het
scheen tot de sterren te reiken. Overdag bleek het
een zeer hoge berg te zijn, die de Theon Ochema
wordt genoemd.
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17 Nadat we vandaar m drie dagen de vurige stromen voorbij waren gevaren, kwamen we in een baai
die Notou Keras wordt genoemd.
18 In de inham lag een eiland dat leek op het vorige; het had een meer en daarin lag een tweede
eiland vol wilde mensen. Er waren echter veel meer
vrouwen, met ruig behaarde lichamen; ze werden
door de tolken gorilla’s genoemd. Ofschoon we de
mannen achtervolgden, slaagden we er niet in ze te
vangen, maar allen wisten te ontkomen omdat ze
over de steile rotsen klommen en zich met steenblokken verdedigden; wel slaagden we er in drie
wijfjes te vangen die bijtend en krabbend hun begeleiders niet wilden volgen. Nadat we ze hadden
gedood, hebben we ze gevild en de huiden naar
Carthago meegenomen. We zijn immers door gebrek aan voedsel niet meer verder gevaren.

Kanttekeningen bij Hanno’s reisverslag
1 De meeste eigennamen in het reisverslag stellen ons voor grote problemen als liet gaat om een
betrouwbare identificatie, maar de genoemde Zuilen van Hercules zijn veilig te identificeren met
de Straat van Gibraltar.
2 Strikt genomen heeft Hanno slechts één stad gesticht, nl Thymiaterion. De overige heeft hij
opnieuw bevolkt. Gelet op de vermelde afstand wordt Thymiaterion gelokaliseerd bij de monding van de Sbou, waar tegenwoordig Mehedia ligt. De naam Thymiaterion betekent in het
Grieks wierookkist. Dat zou wellicht kunnen wijzen op een aan de goden gewijde stad.
Volgens sommigen is de naam echter een verbastering uit het Fenicisch; in het Arabisch betekent dumathir of dumthor vlak land.
3 De naam Soloeis, afgeleid van Selaïm, betekent ‘rotsen’. De naam is frequent gebruikt bij de
Feniciërs en Carthagers, vergelijk Soloeis op Sicilië.
4 Als identificatie is wel gedacht aan de baai van Safi.
5 Ook in deze paragraaf doen zich grote moeilijkheden voor bij de verklaring van de genoemde
plaatsen. Caricus murus wordt gezoclit bij Agouz, Gytte is mogelijk Mogador, Acra is waarschijnlijk Agadir. Melitta d.w.z. een stad die is gebouwd met behulp van veel kalk, wordt
gezocht bij de monding van de Messa; er is taalkundige verwantschap met Malta, een Fenicische
kolonie. Wat Arambys betreft, tasten we volledig in het duister.
6 Ten aanzien van de rivier de Lixus lijkt een identificatie met de Wadi Draa het meest waarschijnlijk.
7 Het is niet duidelijk of we onder de Troglodytae mensen of orang oetangs moeten verstaan.
8 De genoemde woestijn is ongetwijfeld de Sahara. Het kleine eiland is vermoedelijk Herne
Island binnen de monding van de Rio de Oro.
9 De rivier de Chretes zou de S. Jean kunnen zijn.
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10 De hier genoemde rivier wordt gezocht in de Senegal.
12 De bosrijke bergen (Cape Verde) zijn te vinden bij de monding van de Gambia.
14 Hesperou Keras (Hoorn van het Westen) wordt gelijk gesteld met de baai van Bissago.
15 In deze paragraaf is sprake van een gloeiende streek, waarbij te denken valt aan brandend
gras in het droge seizoen in Senegambia.
16 Theon Ochema (Wagen der Goden) wordt geïdentificeerd met de Kakulima bij de Sierra
Leone.
17 Notou Keras (Hoorn van het Zuiden) wordt geïdentificeerd met Sherboro Sound in Sierra
Leone.
18 Er is veel gediscussieerd over de vraag wat we hier precies moeten verstaan onder een gorilla. Moeten we denken aan een grote aap, een anthropoïde soort of aan wild menselijk wezen?
Het lijkt erg waarschijnlijk dat met gorilla’s hier anthropoïde wezen en met name een soort grote apen worden aangeduid die wij tegenwoordig gorilla’s noemen. Men kan toch moeilijk aannemen dat Hanno en zijn Carthagers, die in deze tijd al een vrij hoog beschavingspeil hadden bereikt, gevilde huiden mee naar Carthago hebben genomen als er sprake zou zijn geweest van
mensen.
Slotbeschouwing
In 1943 publiceerde J. Carcopino zijn boek Le Maroc Antique, waarin deze kenner van de oude literaire en epigrafische bronnen van Marokko beweert dat in de tekst van Hanno vier reizen
worden beschreven en dat Hanno tijdens de derde reis het eiland Cerne bereikte, dat volgens
Carcopino is te vinden in de baai van de Rio de Oro. Op de vierde reis zou Hanno de rivier de
Niger en de baai van Biafra hebben bereikt. Het gebergte dat met Theon Ochema wordt aangeduid, is volgens hem het Kameroengebergte. Zó ver zou de reis van Hanno zich hebben uitgestrekt. Carcopino gaat er dan ook van uit dat de overgeleverde tekst geen lacunes vertoont.

NOOT
1 De Griekse tekst met Latijnse vertaling is te
vinden in C. Mullerus: Geographi Graeci Minores, vol. I, Parisiis, 1855, pp. 1-14.
De meest recente teksteditie in Al. N. Oikonomides: Hanno The Carthaginian Periplus or
Circumnavigation, Chicago, 1977.
Over de identificaties raadplege men:

E.H. Bunbury, History of Ancient Geography,
2 vols., London 1883.
D. Fr. Guil. Kluge, Hannonis Navigatie (Textum critice recognovit et adnotatione illustravit), Lipsiae 1829.
Laatstgenoemd werk is herdrukt en als appendix toegevoegd aan de teksteditie van Al. N.
Oikonomides.
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Kynouria 1976-1978
Yvonne C. Goester

Onder auspiciën van de Archaeological
Survey School of Holland in Greece heeft
de werkgroep Griekse Nederzettingen van
de Rijksuniversiteit Utrecht in de jaren
1976, - “77 en - ‘78 een survey uitgevoerd
in de Kynouria, de huidige vlakte van Astros
aan de oostkust van de Peloponnesos. De
campagnes vonden plaats in augustus/september; studenten van verschillende universiteiten en studierichtingen verleenden hun
medewerking. Het veldwerk werd financieel
mogelijk gemaakt door de faculteit der Letteren van de R.U.U.
Het onderzoek werd gesplitst in twee onderdelen: 1. een nauwkeurige documentatie van
de vesting Ellinikó en 2. een survey van de
overige antieke resten in en om de vlakte.
Bovendien werd een onderzoek gedaan van
de oppervlakte-geologie in de vlakte zelf; dit
o.a. om de mogelijkheid te onderzoeken de
antieke kustlijn vast te stellen.
Ellinikó is de moderne naam van de antieke
vesting die 5 km ten zuidwesten van Astros
op een ca. 600 m hoge heuvel ligt. Vanaf de
nederzetting overziet men naar het oosten
het noordelijk gedeelte van de Thyreatische
vlakte (= vlakte van Astros); in het zuiden
en westen rijzen de heuvelruggen op uitlopend in het Parnon-massief; in het noorden
wordt de blik begrensd door de Závitsa.
De vesting zelf (350 x 150 m) ligt op de top
van een heuvel die in het zuidwesten door

een zadel met een iets lagere heuvel verbonden is. In het noordwesten en zuidoosten
lopen diepe dalen waar enige bronnetjes
voorkomen.
Het eerste jaar is de meetkundige grondslag
gelegd door Ing. F.L.T. van der Weiden
(Geogr. Inst. Utrecht). Een veelhoek van vaste punten werd gezet om de omwalling en
door het interieur. Vanuit deze punten konden later details aangemeten worden op basis
waarvan de plattegrond gemaakt is (fig. 1).
De omwalling heeft een lengte van ca
1050 m en is bijna overal goed bewaard,
soms tot een hoogte van drie a vier meter.
Slechts op enkele plaatsen is de constructiewijze zichtbaar: twee schillen van grote blokken en een vulling van losse stenen met een
breedte variërend van 1.80 m tot 2.80 m.
De bouwstijl is polygonaal behalve in het
zuidwesten waar naar het zadel toe een driehoekig bolwerk is gebouwd in trapezoïdale
stijl. Dit strategisch zwakke punt is hierdoor
extra versterkt. Aan de noord- en oostzijde
liggen vijf vierkante, aan de zuidzijde vier Uvormige massieve torens. In het noordwesten, waar de muur omhoog klimt, bevindt
zich een poort waarschijnlijk ook geflankeerd door een toren.
Binnen de omwalling zijn muurresten te zien,
over liet algemeen gebouwd van kleine stenen. Zij zijn niet tot een herkenbaar stratenpatroon samen te voegen. De bebouwing zal
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de vorm van de heuvel gevolgd hebben. Een
aantal architectuurfragmenten werd verspreid aangetroffen: langwerpige blokken
meestal met twee vierkante gaten: bases ten
behoeve van houten constructies; zeven
conische bassins, waarvan drie in de rots
uitgehouwen: waarschijnlijk voor persdoel-

Fig. 1 Ellinikó.

• cisternen

einden; en zeven klokcisternen grotendeels
ingestort.
De kleine vondsten waren talrijk. 350 karakteristieke scherven zijn gedocumenteerd. Zij
dateren van de geometrische tot de romeinse periode; het merendeel is hellenistisch.
Ook werden twaalf munten gevonden waar-

. losse architectuur vondsten
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van er negen toe te schrijven zijn aan Argos
uit de periode 350-146 v. Chr. en een aan de
Arkadische Bond geslagen te Megalopolis
tussen 363 en 280 v. Chr.
De campagne van 1978 was gewijd aan de
documentatie van de overige antieke plaatEllinikó 1976-’78

Fig. 2

sen in en om de vlakte. Het betreft hier een
aantal nederzettingen uit verschillende perioden, sterk variërend in grootte en conserveringstoestand. Hieronder volgt een korte
beschrijving in alfabetische volgorde (fig. 2).
a Aghia Anastasía is een kerkje gelegen tussen de olijfbomen ca 2 km ten zuidoosten
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van Astros. Lang geleden moeten hier resten van antieke gebouwen te zien geweest
zijn, maar deze zijn ten gevolge van de olijventeelt verdwenen. De enige nu nog zichtbare zijn twee gedeelten van een architraaf
ingebouwd in de iconostasis van het kerkje.
b Cherronísi is een lage heuvel (hoogte
27 m) ca 4 km ten noordoosten van het
dorp Aghios Andreas. Hier zijn geen muurresten te zien. Er liggen echter veel scherven
daterend uit de vroeg- en middelhelladische
en geometrische periode.
c Ca l km ten zuidoosten van Astros ligt een
lage heuvel Kastráki waarop een kerkje staat.
In de muren zijn enige architectuurfragmenten ingemetseld. Lager op de hellingen zijn
scherven gevonden uit de vroeg- en middelhelladische periode en de klassiek-hellenistische tijd.
d Pal ten noorden van het klooster Loukoú
liggen de resten van een romeinse villa. Hier
voert de Griekse Archeologische Dienst
echter opgravingen uit.
e Drie km ten noordoosten van het dorp
Aghios Andreas ligt een antieke nederzetting, tegenwoordig Nisí genaamd. Gebouwd
op een niet al te hoge heuvel (48 m) ligt het
zeer strategisch in de uiterste zuidhoek van
de vlakte. Wegens plaatselijke omstandigheden was het niet mogelijk hier een uitgebreid onderzoek te doen. De omwallingsmuur heeft een lengte van ca 1100 m en is
gebouwd met twee schillen. Er zijn tenminste 23 rechthoekige torens. Het interieur
heeft een oppervlakte van ca 200 x 500 m en
laat een rechthoekig stratenpatroon zien.
De insuiae hebben een breedte van 32 m in
de lengte in het midden gescheiden door een
gootje waarschijnlijk ten behoeve van de riolering. De straten zijn ongeveer drie meter
breed. De lengte van de insuiae was niet vast
te Stellen. Oppervlaktescherven dateren uit
de klassieke, hellenistische en romeinse periode.

f Het moderne dorp Parálion Astros ligt gedeeltelijk tegen een vrij aan zee staande heuvel op. Op deze heuvel loopt een antieke
fortificatiemuur, maar alleen aan de landzijde. Hij is gebouwd in polygonaal-trapezoïdale stijl en heeft een lengte van ca 300 m.
Scherven gevonden op de heuvel dateren uit
de vroeg- en middelhelladische, myceense en
hellenistische perioden.
g Ongeveer 1 km ten noorden van het dorp
Prosílion bevindt zich een terrein waar zeer
veel niet nader te dateren gebruiksaardewerk
ligt.
h De resten van een antieke nederzetting ca
2 km ten noorden van Kato Dolianá worden
Tsórovos genoemd. Omdat ook hier over het
gehele terrein olijfbomen zijn aangeplant
zijn er weinig muren meer over. Het tracé
van de omwallingsmuur was echter vast te
stellen. Dit heeft een lengte van ca 1000 m.
Er liggen veel scherven die alle dateren uit de
5e eeuw v. Chr.
i Van Tsórovos de weg volgen naar het
noorden bereikt men op de Zavitsá een pasovergang naar de vlakte van Kiveri. Ca 100 m
naar het westen ligt op het hoogste punt een
antieke wachttoren. Hij heeft een diameter
van 6.50 m en is gebouwd in trapezofdale
stijl. Van hier uit is wel Ellinikó maar niet
Nisi te zien.
j Tenslotte ligt ca 500 m ten noorden van
Ellinikó op een iets lagere heuvel een rechthoekig antiek gebouw, door de plaatselijke
bewoners – onzes inziens ten onrechte –
tempel van Apollo genoemd. Het is bewaard
tot een hoogte van drie lagen, meet 10 x 6 m
en is gebouwd van fijn bekapte blokken sommige met hijsnokken. Bij dit gebouw liggen
fragmenten van een kapiteel en een zuil en
veel dakpanscherven.
Uit de voorafgaande beschrijvingen blijkt
dat de vlakte van Astros vanaf vroege tijden
(ca 2500 v. Chr.) bewoond is geweest. Het
aanzien van de vlakte zelf is sindsdien onge-

351

twijfeld veranderd. Om meer inzicht in deze
veranderingen te krijgen is in 1978 geologisch veldonderzoek verricht naar de LaatHolocene ontwikkeling van de kustvlakte.
Door middel van boringen, waarnemingen
aan profielwanden en morfologische verschijnselen is getracht inzicht te krijgen in
de huidige geologische situatie en de mogelijke oorzaken en processen die hiertoe geleid hebben. Uitgaande van een bepaalde
volgorde van gebeurtenissen zijn gegevens
opgenomen die specifieke posities van antieke kustlijnen aannemelijk maken, met name met betrekking tot de situatie rond het

voormalige eiland Cherronísi. Uiteindelijke
dateringen van bemonsterd materiaal kunnen
in een later stadium uitgevoerd worden.
In Utrecht wordt op het moment gewerkt
aan publicatie van het onderzoek. Aan de
hand van de te velde verkregen gegevens en
studie van de historie van Argos en Sparta
(de vruchtbare vlakte van de Kynouría was
altijd een twistpunt tussen beide staten) zal
getracht worden een overzicht te geven van
het bewoningspatroon van de vlakte voor de
verschillende bovengenoemde perioden.
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Half één in de nacht
K.P. Kaváfis, Grieks dichter in Alexandrië, 1863 - 1933
O.J. Schrier

Wie de krant opslaat en, zich verdiepend in de problemen van het Midden Oosten, leest van een
bezoek van deze of gene staatsman aan Alexandrië, zal zich zelden realiseren dat eeuwenlang
deze stad niet tot Egypte behoord heeft. Alexandrea ad Aegyptum noemden de Romeinen haar,
niet: in Aegypto, en deze bijzondere status bezat de stad reeds m de Hellenistische tijd. Binnen
haar muren waren de eeuwenoude tradities van het Egypte van de farao’s niet maatgevend. Gesticht pas in 331 v. Chr. door de grote Alexander droeg de stad een eigen stempel: haar voertaal was het Grieks en Grieken beheersten haar openbare en culturele leven. .
Het is opmerkelijk dat in het werk van Kaváfis1 een zelfde distantie te bespeuren valt ten opzichte van het moderne Egypte. Kaváfis’ Alexandrië is Grieks, en het arabisch-islamitische Egypte speelt in zijn poëzie geen enkele rol. Even opvallend is dat daarin een lamp en kaarsen belangrijker zijn dan de zon, en een hersenschim van grotere betekenis dan de werkelijkheid. De wereld van Kaváfis is met geen andere verwisselbaar. Het is een mensenwereld, waarin voor God
geen plaats is, een wereld naar mensenmaat, die het groteske en fantastische buiten sluit, het is
een stadswereld, waarin de natuur geen rol speelt2. En binnen deze wereld vol mensen mist
men, eenmaal ontwaakt uit de betovering der eerste kennismaking, bij alle hartstocht en tederheid die men aantreft, het besef van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medemens.
Maar nergens is zo onder woorden gebracht het verdriet om wat voorbij is, de pijn om het “eeuwig duren van de ramp des doods” (De paarden van Achilles, 3), het bedriegelijke van de schone
schijn (“Mijn geest, blijf op je hoede voor de grootheid”, Idus van Maart, 25), de strijd om het
behoud van de waardigheid tegenover teleurstellingen en nederlagen3.
Uniek is Kaváfis’ vermogen om van een zaak twee kanten te laten zien: de armoedige kamer,
maar daarbinnen het grote geluk, de hoogheid van de kunst, voortgekomen uit de banale gedachten van de kunstenaar, de grote woorden, die slechts karakterloosheid maskeren of politieke zwakte. De ironie kan bijtend zijn, maar soms klinkt ook mededogen door: weerloos zijn wij
tegenover het lot, en als de dichter dit besef op zichzelf betrekt, spreken zijn verzen van grenzeloze eenzaamheid. Het is “half één in de nacht” (Sinds negen uur –, 82).
Dit voor Kaváfis’ poèzie typerende gevoelen hangt zeker samen met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij leefde aan de periferie: hij was een Griek buiten Griekenland, binnen de alexandrijnse gemeenschap nog weer geïsoleerd door zijn homofiele geaardheid. Zijn poëzie bracht
hem geen erkenning. Voor zijn prozaïsche stijl en spottende opmerkingen bestond in zijn kring
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geen begrip. De 154 gedichten die het officiële, door hem erkende corpus vormen, zijn eerst
na zijn dood in boekvorm uitgegeven. Eén van de weinigen die de grootheid van de dichter
reeds bij zijn leven inzagen, was de latere hoogleraar in de byzantijnse en nieuw-griekse letterkunde G.H. Blanken. Reeds één jaar na de dood van de dichter publiceerde hij vertalingen van
Kaváfis’ werk in diverse nederlandse tijdschriften, waaronder Hermeneus (jrg. 6, p. 112-115,
vgl. p. 166-167), en in hetzelfde jaar verscheen van zijn hand de eerste bundeling van verzen
van Kaváfis buiten Alexandrië, een partikuliere uitgave (liefhebbers dienden 60 cent te storten op de girorekening van de vertaler). Zijn leven lang is Blanken enthousiast gebleven voor
Kaváfis’ werk. In 1942 mislukte de uitgave van Veertig gedichten door de oprichting van de
“kultuurkamer”, in 1955 verscheen Vijftig gedichten, in 1962 de bundel Honderd gedichten.
Nu beleeft zijn vertaling van het integrale (officiële) corpus een tweede druk4: de bekroning
van een levenswerk. Begin 1980 zal zijn vertaling verschijnen van de jeugdverzen en de anekdota (door Kaváfis niet gepubliceerde verzen, de dichter was uiterst kritisch ten aanzien van
zijn werk); een derde deel, bevattende de oudere versie van enige gedichten, enige door hem uit
het Engels vertaalde gedichten, en enkele proza-teksten, is in voorbereiding. De wijd verbreide
instemming die Blankens enthousiasme nu ondervindt, hangt ongetwijfeld samen met een feit
dat hij zelf in een nawoord (p. 226) signaleert: de plechtstatigheid die zijn vroegere vertalingen
kenmerkte (‘Gij spraakt’), is in de nieuwe versie vervangen door een eenvoudiger taalgebruik dat
nauw aansluit bij de dagelijkse spreektaal (“Je zei”, De stad, 23) en daardoor Kaváfis’ taaleigen
beter benadert. En waar, als ik een moment voor mijzelf mag spreken, Blankens vroegere vertalingen, voorzover mij bekend, mij niet bijzonder getroffen hebben, en ik zijn enthousiasme versleet voor dat van een vakgeleerde voor zijn objekt, is de kennismaking met zijn nieuwe versie
voor mij een verbijsterende ervaring geweest, een verrijking van mijn leven. Men vergeve mij deze ontboezeming, zij illustreert een oude waarheid, dat nl. dezelfde “inhoud” in de ene vorm
wel overtuigen kan, en in een andere niet. De samenhang tussen “vorm” en “inhoud” is zelden,
althans voor mij, zo duidelijk gedemonstreerd. Blanken heeft aan zijn vertaling een magnifieke
inleiding doen voorafgaan, waarin hij de lezer met grote deskundigheid en fijn invoelingsvermogen, inderdaad, “binnenleidt” in Kaváfis’ wereld. Men kan een enkele keer met de gids van mening willen verschillen, een betere wensen kan men niet.
Keren we terug naar Kaváfis. Waar het heden pijn doet, kan de toekomst verzachting brengen.
De vele grafdichten alleen al maken duidelijk dat voor Kaváfis de dood een onverslagen vijand
is. Alleen de kunst heeft toekomst: “zij weet een Vorm van Schoonheid vast te leggen” (Mijn
bijdrage tot de kunst, 101; een reminiscentie aan Keats’ “some shape of beauty”, Endymion,
r. 12?). Maar Kaváfis’ kunst wortelt in het verleden. Talrijk zijn de herinneringen die de dichter
oproept in zijn verzen. Wij horen van dagen van “roekeloos genot” (Sinds negen uur –, 82) in
het persoonlijk leven, soms “gaat (zijn) geest naar hoge eer die eens ons volk had,/ de roem van
onze Byzantijnse staat” (In de kerk, 37), ongeveer de helft van alle verzen speelt in de klassieke
oudheid. Aan deze laatste groep willen wij hier, in Hermeneus, bijzondere aandacht schenken.
Daarbij kunnen we diverse wegen bewandelen. Het zou ongetwijfeld interessant zijn in de afzonderlijke gedichten na te gaan hoe Kaváfis van de gegevens uit de oudheid gebruik gemaakt heeft,
of te onderzoeken langs welke weg en in welke vorm deze gegevens hem bereikt hebben (Kaváfis placht zich uitstekend te documenteren; bezitters van oude jaargangen van Hermeneus wijs
ik op een artikel van J.P. Guépin in jrg. 29, p. 163-176). Wij willen een andere weg inslaan en,
meer in het algemeen, de rol bespreken die het verre verleden in Kaváfis’ poëzie speelt.
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Reeds bij eerste lezing van Kaváfis’ werk valt op dat in de historische gedichten dezelfde thema’s aan de orde komen als in de persoonlijke verzen. Kaváfis’ wereld is ondeelbaar. Zijn verleden is een copy van zijn heden. Een enkele keer, vooral in de, voor zijn doen, vroege gedichten,
wijst Kaváfis zelf op de parallellie tussen heden en verleden, het duidelijkst misschien in Trojanen (17): “onze pogingen zijn als die van de Trojanen./ Iets brengen we tot stand,... en we beginnen/ moed te krijgen en goede verwachtingen./ Maar altijd komt er iets te voorschijn, dat ons
tegenhoudt./ In de gracht daar voor ons verschijnt Achilles/ en maakt ons bang met luid geschreeuw” (een reminiscentie aan Homerus, Ilias XVIII 215 e.v.5). Men lette er op dat in het
commentaar, na de vergelijking, heden en verleden samenvloeien: “wij” worden rechtstreeks geconfronteerd met Achilles. Zo expliciet is de dichter zelden. Hij laat het meestal aan de lezer
over consequenties te trekken. Hoe zijn historische poëzie gelezen dient te worden maakt hij
impliciet duidelijk in wat wel een sleutelgedicht genoemd mag worden, Témethos, uit Antiochië, 400 na Chr. (116):
Versregels van de jonge Témethos
die ziek van liefde was.
Getiteld ‘Emonídis’ –
de geliefde vriend
van Antiochos Epiphanes,
een bijzonder mooie
jonge man uit Samosata.
Maar als de verzen warm
en diep bewogen zijn geworden
is het omdat Emonidis
(gekozen uit dat
verre oude tijdperk,
het jaar honderd zevenendertig
van het koninkrijk der Grieken!–
misschien iets eerder ook)
voor het gedicht als
schuilnaam is gebruikt,
en trouwens welgekozen.
Een liefde van Témethos zelf
brengt het gedicht tot uiting,
een mooie, hem waardige liefde.
Wij als ingewijden,
zijn meest vertrouwde vrienden,
wij als ingewijden
weten heel goed voor wie
de verzen zijn geschreven.
De mensen in Antiochië,
van niets wetend, lezen ‘Emonídis’,
De ingewijden doorzien de historische poëzie van Témethos (een fictief personage, evenals
Emonídis): achter het verleden, hoe gedetailleerd ook beschreven, gaat het heden van Témethos zelf schuil. Maar als we bij deze constatering blijven staan, zijn we niet wijzer dan de mensen in Antiochië. Témethos beoefende hetzelfde genre als zijn schepper. Ook deze noemt, in de
titel, plaats en tijd en doet zijn schepping leven. “Témethos” is een schuilnaam voor een deel
van Kaváfis’ persoonlijkheid als dichter. We moeten het nog ruimer formuleren. Wat Kaváfis
onder woorden brengt heeft algemene geldigheid. Hem boeide hier de ambivalentie die het kenmerk is van elke fictionele tekst die in het verleden speelt: het verleden wordt gevuld met heden van de schrijver. Témethos’ fictieve gedicht had een dubbele bodem, dit vers van Kaváfis
speelt op drie niveaus6.
Hoe vloeiend de overgang is tussen de persoonlijke en de historische gedichten wordt misschien
nog het beste duidelijk in nummer 99, waar een door het verouderingsproces gewonde dichter
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zijn toevlucht zoekt tot de “Kunst der Poëzie,/ die wel iets weet van middelen tot verzachting,/
pogingen tot verdoven van de pijn, in de Verbeelding en het Woord”, opdat “– voor korte
tijd – de wond niet wordt gevoeld.” Dit is een uiting, volgens de titel, van Melancholie van Iason, Kleandros’ zoon, dichter in Kommagene, 595 na Chr., weer een gefingeerd persoon, wiens
antecedenten hem de gelijke doen zijn van Kaváfis zelf: een randfiguur, in ruimte en tijd7.
Onder de historische gedichten, om voor het gemak deze term nu maar aan te houden, zijn die
betreffende de klassieke oudheid verre in de meerderheid. Binnen deze groep is de aandacht
weer het meest gericht op de hellenistisch-romeinse tijd. Het is mogelijk voor dit statistische
gegeven een verklaring te geven die het inzicht in Kaváfis’ werk nog enigszins kan verdiepen.
Kaváfis’ verleden is een copy van zijn heden, zeiden wij. Op deze uitspraak dient minstens één
beperking aangebracht worden. Het verleden heeft in Kaváfis’ poëzie een meerwaarde in zoverre
het het ideaal vertegenwoordigt. Wij zinspeelden daar reeds op. De persoonlijke herinnering
roept heel vaak het beeld op van de ongeschonden schoonheid en onverflauwde hartstocht van
de eigen jeugd. In Byzantium werd een hoogtepunt bereikt in de geschiedenis van het griekse
volk. In de klassieke oudheid, met name in de tijd van het Hellenisme en in de romeinse tijd,
ziet Kaváfis beide elementen verenigd. De griekse taal en de griekse cultuur waren wijd verbreid
en werden algemeen bewonderd, en de gangbare ethiek bood ruimte aan de beleving van het genot. Het ideaal werd zo het dichtst benaderd.
De trots op dit verleden spreekt onomwonden uit een gedicht dat ons tevens terugvoert naar de
stad die Kaváfis’ liefde had, Alexandriè. Zij was een parvenu, vergeleken bij Egypte’s steden,
maar meegroeiend met de macht der Ptolemaeén (300-30 v. Chr.), na een eeuw zelfs de grootste
stad ter wereld, werd zij een schitterend centrum van grieks leven en grieks denken. Binnen haar
muren verzamelden zich de briljantste intellectuelen en de fijnzinnigste literatoren, binnen haar
unieke bibliotheek werden alle werken van de oudere griekse dichters en schrijvers bijeengebracht, gecatalogiseerd, becommentarieerd. Dit glorierijke verleden komt tot leven in De roem
der Ptolemaeën (30), waarin een lid van dit koningshuis, ook wel dat der Lagiden genoemd,
sprekend wordt ingevoerd (tot goed begrip: de Seleuciden vormen het concurrerend koningshuis van Syrië):
Ik ben de Lagide, koning. En volkomen meester
(door mijn macht en door mijn rijkdom) van het genot.
Geen enkele Macedoniër is er, of barbaar,
die mijn gelijke is, of mij ook maar nabijkomt. Lachwekkend
is de Seleucide met zijn vulgaire overdaad.
Maar als je andere dingen zoekt, die zijn ook duidelijk aanwezig.
De stad in alles meesteresse, de panhelleense top,
in elke kunst van woord en beeld de allerwijste.
Het ideaal is hier verwoord, al zou een taalgevoelige Lagide wel enige moeite met dit gedicht
gehad hebben. Maar het ideaal wordt, ook in het verleden, slechts zelden bereikt. Ons bestaan
is geschonden, en Kaváfis’ poëzie legt daarvan op schrijnende wijze getuigenis af. Men leze
Priester van het Serapeion (124), dat speelt in het vroeg-Christelijke Alexandrië (een Serapeion
is een tempel van de god Serapis, die in Alexandrië bijzonder vereerd werd):

357

De oude man, mijn goede vader,
hij, die mij altijd even lief had,
om mijn goede oude vader treur ik;
hij stierf eergisteren, even voor het dag werd.
Heer Jezus Christus, de geboden van
Uw allerheiligste kerk goed na te leven
in elke handeling, in ieder woord,
in iedere gedachte, is mijn streven,
elke dag. En allen die U loochenen
verafschuw ik. – Maar nu treur ik,
nu jammer ik, o Christus, om mijn vader,
ook al was hij – verschrikkelijk om te zeggen –
priester in het vervloekte Serapeion.
De oudheid heeft Kaváfis gefascineerd. Nergens komt dit sterker tot uitdrukking dan in het
gedicht waarmee wij willen eindigen, Caesarion (73). Het voert ons naar de laatste dagen van
Alexandrië’s bestaan als hoofdstad van een wereldmacht. Caesarion was de zoon van Cleopatra,
de laatste der Ptolemaeën, en Caesar. Hij werd op bevel van Caesars erfgenaam en naamgenoot,
de latere keizer Augustus, op 17-jarige leeftijd gedood.
Ten dele om mijn kennis van een tijdperk te verdiepen,
ten dele ook als tijdpassering,
nam ik gisteravond een verzameling
inscripties uit de Ptolemaeëntijd om in te lezen.
De overvloedige lof en vleierijen
zijn voor allemaal gelijk. Allen zijn ze luisterrijk,
roem vol, krachtig en weldadig,
elke onderneming van hen is heel wijs.
En gaat het over de vrouwen van het geslacht, ook zij,
al die Cleopatra’s en Berenice’s zijn bewonderenswaard.
Toen ik er in geslaagd was te vinden wat ik nodig had,
zou ik het boek hebben opzij gelegd als niet een kleine
en onbeduidende vermelding van koning Caesarion
onmiddellijk mijn aandacht had getrokken...
O, zie, daar kwam je met je onbestemde
bekoring. In de geschiedenis zijn er
maar weinig regels over je te vinden,
en zo kon ik met groter vrijheid je scheppen in mijn geest.
Ik schiep je mooi en heel gevoelig.
Mijn kunst verleent aan je gezicht
een sympathieke schoonheid als in dromen.
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En zo volkomen heb ik mij je ingebeeld,
dat gisteravond laat, terwijl mijn lamp
aan het uitgaan was – opzettelijk liet ik hem uitgaan –
ik meende dat je in mijn kamer binnenkwam,
het leek of je vóór mij bleef staan, zó als je misschien
gestaan hebt in het veroverde Alexandrië,
bleek en vermoeid, van ideale schoonheid in je smart,
nog hopend dat ze medelijden met je zouden hebben,
de verachtelijke mensen – die fluisterden ‘te veel Caesaren’.

NOTEN
1 In dit artikel wordt geciteerd naar K.P. Kaváfis,
Verzamelde Gedichten, vertaald en ingeleid
door G.H. Blanken, I, de 154 gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977.
Mijn bespreking van Kaváfis’ werk berust op deze vertaling.
2 Dat hier zelfs van een eliminatieproces gesproken kan worden blijkt dis men de thematiek van
het officiële corpus vergelijkt met die van door
Kaváfis later verloochende jeugdverzen als
Nichori (1885), Pelasgisch beeld (1892) en Regen (1894), zie K.P. Kaváfis, Passies & Dagen
van weleer, 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota), vertaald en ingeleid door G. H. Blanken,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam
1978. Een volledige uitgave verschijnt binnenkort bij dezelfde uitgever.

3 De paarden van Achilies is een reminiscentie
aan Homerus, Ilias XVII 426^58. maar heeft
een eigen pointe. Idus van Maart verwijst uiteraard naar de dag waarop Caesar vermoord
werd, 15 maart 44 v. Chr.
4 De tweede druk van het in nt. 1 genoemde werk
verschijnt in de horst van 1979.
5 Het valt op dat Kaváfis spreekt van “in de
gracht”, waar Homerus zegt στ δ\ πd τÀφρον
ñν (215).
6 Een aantal gedichten die met hetzelfde voor
Kaváfis typerende procédé gebouwd zijn wordt
besproken door professor Blanken in zijn inleiding, § 12.
7 Kaváfis’ titels geven vaker commentaar op het
gedicht, zie bijv. Heel zelden (38).
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Siciliaans

Jaap Das

Scavi di Naxos
Een vrouw gilt
een slang stak de kop op
tussen de puinen
woont nog de godin

Sterrennacht bij Messina

Italiam Italiam

De Wagen ligt omgekiept aan de hemel
en heeft zijn lading op aarde gestort
noordse godin op de rug van een griekse
centaur het Zuiderkruis is niet ver

Eenmaal even tegen de avond
zag ik Calabrië altijd al
ligt het daar ik zie het nu altijd
liggen een zondoorlichte wolk

Latomia del Paradiso

Sicilië

Ook de moordkuil van de latomiën
bloeit behekst in Demeters hof
geen vlammend zwaard om wie ook te weren
maar het bloed roept wee van de rots

Bloeiende rots in gekruifcle zee
brandend hart en bevend geweten
aan deze oude breuk in de aarde
at ik de lotus

Isola Bella

KARYATIDENDROMEN
Doreen Gaublomme

Baadster naast mij
Ionische schoonheid
zuil in de zon
naakt ongenaakbaar
Kerkhof bij Taormina
Voor de loculi branden de lampen
iedere nacht de hele nacht
die drieduizend jaar overleefden
wachten wakend de jongste dag

Versteende ogen
blikken
uit een marmeren verleden
kijken onbewogen uit
naar een held die hen verlossen zal
uit hun gevangenis van onsterfelijkheid
Verbleekte glimlach, zonnedans,
vereeuwigde harmonie
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Kinder-lyck

Nenia

Constantijntje, ’t zaligh kijntje,
Cherubijntje, van omhoogh,
D’ydelheden, hier beneden
Uitlacht met een lodderoogh.

Constantinus puerinus
Cherubinus desuper
Ridet vana haec humana
Et ocellis alacer

Moeder, zeit hy, waarom schreit ghy?
Waarom greit ghy, op mijn lijck?
Boven leef ick, boven zweef ick,
Engeltje van ’t hemelrijck:

Matri carae dicit: Quare
Lamentare cadaver?
Vivus salto iam in alto
Angelus ut volucer.

En ick blinck er, en ick drink er
’t Geen de schincker alles goets
Schenkt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloets.

Sum amator et potator
Quorum dator omnium
Dat frequenti caeli genti
Exsultanti nimium.

Leer dan reizen met gepeizen
Naar pallaizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt.
Eeuwigh gaat voor oogenblick.

Pietate compara te
Sequi late regias
Ex hoc mundo vagabundo.
Superat aeternitas.

JOOST VAN DEN VONDEL (1632)

PAUL CLAES (1979)

Nenia: treurlied, kinderlied
puerinus: piepklein
Cherubinus = (Cherubijn)

