


Ode aan Horatius

Ik trof je een beetje achteraf, Horatius,
onopvallenderwijs in de stadsbibliotheek,
nog altijd ver van het profane volk,
je tunica rood, verschoten in de rug.

Steun zoekend bij je vriend Vergilius,
stond je er wat afgetrokken bij,
met weinig aandacht voor mijn tijdsbestek,
met een ooghoek van verstandhouding
voor het zwarte meisje met de dagstempel.

Toch was jij het die mijn eerste liefjes
licht brandbare namen gaf: Chloë en Sappho,
en Pyrrha met de opgebonden haren,
om in een antieke grot, halfduister
te kussen op de onwillige maten
van je behaagzieke lier.

Slaaf zijn van hun grillen
en drinken de onversneden wijn
uit amforen van griekse herkomst,
lachend een beker wijsheid legen
van de drinkgelagen van de goden,
dat had jij beloofd, Horatius.

Goede maatjes waren wij eertijds,
jij liet mijn dromen scheepgaan
in Brindisium, voor anker gingen wij
in Ostia en plengden aan de goden
een bokje voor behouden thuiskomst.

Boogschutters op het mulle Marsvcid
mikkend op de kleiduif
die ik pax romana noemde,
leerden wij de spieren van de spraakkunst
spannen om trefwoorden te vinden.

Gastvrij was je, je landgoed bracht
mij in vakantiestemming, beatus ille,
wat een geluksvogel die ver van stadslawaai
en volksgunst met een koppel ossen
de grond ploegt van zijn vader
en uitrust in de schaduw van een olm.
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Jij verbood mij ook te dromen
daar het leven kort van duur is
en morgen reeds de dag is van vandaag.
Weer fluister jij mij in: carpe diem,
reken niet op morgen, terwijl wij spreken
is de tijd, afgunstig als hij is, verdwenen.

Herinnering aan Horatius

Horatius,
je schreef me jaren her:
pieker niet, kniesoor,
om de lachende jaren,
trek geen droef fïlosofengezicht;
jaren rennen als hijgende joggers
langs een achteloos bospad.

Doe niet aan astrologie,
een kreeft wordt toch nooit een leeuw,
blijf goede maatjes met de goden,
de onaandoenlijke goden
die weigeren dood te gaan.

Snoei je verre dromen af
als wilde ranken en filter
de wijn, organiseer in je tuin
een etentje met de buren.

Werp je niet in politiek avontuur
als een schip van Pontisch hout
in de muil van de zuidoostenwind.

Steeds botten dromen weer uit,
het strovuur van politieke debatten
hoogopgelaaid, smeulde na in de as
van vriendschap en familiekringloop.

Ik heb je adviezen niet
in de wind geslagen,
maar de jaren, sterrenbeelden en goden
hebben me wel te grazen genomen.

Lou Vleugelhof
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De behandeling van klassieke thema’s in beeldende kunst en literatuur in een
bepaalde periode kan ons inzicht geven in de opvattingen van die tijd. Als bestand-
delen van de algemene educatie en beschaving zijn ze onderhevig aan verschil-
lende manieren van uiting, van hervertelling of interpretatie, al naar gelang de
geest van de tijd. Een goed voorbeeld van een dergelijk thema is Persephone of
Proserpina: de vrouw en haar positie als dochter en echtgenote.1

Wie is Persephone?
Persephone is de dochter van Zeus en Demeter. Samen met haar moeder, godin

van de vruchtbaarheid, belichaamt zij het graan dat in de aarde gezaaid wordt, sterft
en weer tot leven komt.

Haar eigen bestaan weerspiegelt dit: als Korè (meisje) leefde zij aanvankelijk
onbezorgd bij haar moeder. Wanneer zij volwassen wordt, komt haar tweede
natuur naar boven. Zij wordt geschaakt door Hades en door hem tot godin van het
dodenrijk gemaakt. Na de ontvoering is Demeter ontroostbaar, waardoor het
groeien en bloeien in de natuur tot stilstand komt. Zeus bepaalt dat Persephone
naar haar moeder mag terugkeren, als zij niet van de vruchten van het dodenrijk
geproefd heeft. Helaas, één zaadje van een granaatappel heeft zij in haar mond
gestopt, wat haar voor altijd bindt aan het ondergrondse bestaan. Slechts drie
maanden per jaar mag zij terugkeren naar haar moeder op aarde. Dan komt de groei
en bloei terug in de natuur.

De mythe heeft vele aspecten in zich: de natuurlijke cyclus van planten en, op een
diepergaand niveau, leven door dood.

Persephone zelf belichaamt leven en dood. Zij is het lieve meisje dat leven en bloei
brengt, maar tevens de duistere godin van de dood.2

De negentiende eeuw
Het is niet verwonderlijk, dat juist in de negentiende eeuw dit thema gretig werd

opgenomen door kunstenaars. Tussen 1800 en 1900 wordt de vrouw vaak gebruikt
als symbool van lieftallige onschuld én van verderf, waarbij een klassiek thema als
alombekend teken heel geschikt werd geacht om draagster van deze functies te zijn.
Daarbij is sprake van een algemene verschuiving in de loop van de tijd: in de
Romantiek staat het karakter van kwetsbaar meisje voorop, in het Symbolisme en

60

Steven Kolsteren

Enige aspecten
van Persephone
in de
negentiende
eeuw



Art Nouveau het karakter van fatale vrouw, zoals ik reeds aangegeven heb bij de
thema’s ‘Sappho’ en ‘Medusa’.3

Bij Persephone geven de diverse verwerkingen in literatuur en beeldende kunst,
gezien in de contekst van het oeuvre van de betreffende kunstenaar, echter een
subtieler beeld dan deze algemene tendens suggereert.
Als algemene bronnen gebruikte men de Homerische Hymne tot Demeter, en
Ovidius, Metamorphoses V,341-571 en Fasti IV,419-618.

Alfred Lord Tennyson (1809-92) gold jarenlang als de Britse hofdichter, Poet
Laureate, en daarom als een van de belangrijkste Victoriaanse poëten. Net als bij
Koningin Victoria moeten generaties Britten haast gedacht hebben dat hij een
onsterfelijk instituut was, want zijn carrière strekte zich over een groot aantal jaren
van de negentiende eeuw uit.

De belangstelling voor Persephone vinden wij tweemaal terug in zijn werk: rond
1827 en ruim zestig jaar later, rond 1886-7.

Op ongeveer veertienjarige leeftijd vertaalde hij op school Claudianus’ De Raptu
Proserpinae als ‘The Rape of Proserpine’, daarmee tevens een specifieke bron voor
de kennis omtrent Persephone aan het licht brengend. In deze vertaling, opge-
nomen als zijn eerste volwaardige dichtwerk in zijn Verzamelde Werken, zijn nog
weinig aanwijzingen voor een eigen visie op het thema te vinden.
In 1886-7 legde hij al zijn poëtische gaven in ‘Demeter and Persephone (in Enna)’,
dat hij schreef op verzoek van zijn zoon Hallam. Het werd gepubliceerd in 1889,
met een opdracht in de vorm van een sonnet aan Prof. R. C. Webb, die hem
behulpzaam was geweest bij het rangschikken van de bronnen.4

In dit gedicht zien wij Persephone door de ogen van haar moeder.
Zij is niet een onwetend bloemenplukstertje en ook niet de duistere echtgenote van
de dood, maar zij is een volwassen vrouw die terugkeert uit het dodenrijk naar haar
jaarlijkse, kortstondige verblijf op aarde. Zij brengt bloei voor de gewassen en geluk
in de harten van de mensen. Demeter roept uit:

...............Persephone!
Queen of the dead no more-my child! Thine eyes
Again were human-godlike, and the sun
Burst trom a swimming fleece of winter gray,
And robed thee in his day from head to feet -
‘Mother’ and I was folded in thine arms! (p. 1374)

Persephone wordt van een grauwe schim weer een menselijk wezen. Haar ogen
beginnen te stralen door het licht van de zon, dat de grijze wolken van de winter
doorboort. Zij kan weer spreken en haar moeder omarmen. Dit is de blijdschap van de
moeder, die bij de terugkomst van de dochter weer in haar oude rolpatroon vervalt.
Demeter geeft zelf haar houding aan: Persephone is niet meer de godin van de dood,
maar haar kind. Wel realiseert zij zich dat de dochter die haar nu omarmt, een andere
vrouw is dan het dansende meisje van vroeger.

In een karakteristiek laat-negentiende eeuws droombeeld wordt het ware karakter
van haar dochter onthuld: hoe vaak zij ook zal terugkeren, ze is voorgoed gebonden aan
het schimmenrijk. Demeter vertelt:

So he, the God of Dreams, who heard my cry
Drew trom thyself the likeness of thyself
Without thy knowledge, and thy shadow past
Before me, crying, ‘the Bright one in the highest
Is brother of the Dark one in the lowest.
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And Bright and Dark have swom, that I, the child,
Of thee, the great Earth Mother, thee, the Power
that lifts her buried live from gloom to bloom,
Should be tor ever and evermore
The Bride ofDarkness.’

So the shadow wailed (p. 1377)

Demeter legt uit aan Persephone, dat zij op dat moment voor haar niet in haar echte
gedaante verscheen, maar als een onstoffelijke weergave van zichzelf, in een droom.
De afstand tot de realiteit, de wereld van Demeter, waarin zowel wij als de godin van de
vruchtbare aarde verkeren, wordt daardoor nog eens extra benadrukt.
In de droom belicht Persephone zelf haar wezen: goed en kwaad, het hoogste en het
laagste zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeus en Hades zijn broers. In haar
leeft naast intense groeikracht nu ook even sterk de dood.

Tennyson’s dichtwerk herbergt de ontwikkeling van het thema in de negentiende
eeuw: het lieftallige slachtoffer, de doodsgodin en de uiteindelijke versmelting van
beide aspecten. De fijne details waarmee dit thema in de loop der jaren wordt
uitgesponnen, maken Demeters droom begrijpelijk.

Romantiek

Percy Bysshe Shelley’s (1792-1822) ‘Song of Proserpine while gathering flowers on
the plain of Enna’ bevat alle verzuchtingen naar een onbereikbaar ideaal, die de
Romantiek kenmerken. De gehele natuur van de vruchtbare vlakte in het korenrijke
Sicilië, waar Demeter en Persephone wonen, schildert de gemoedstoestand van het
meisje in dit gedicht, dat geschreven werd in 1820 en gepubliceerd in 1839:

Sacred Goddess, Mother Earth,
Thou trom whose immortal bosom

Gods, and men, and beasts have birth,
Leave and blade, and bud and blossom,

Breathe thine influence most divine
On thine own child, Proserpine.

If with mists of evening dew
Thou dost nourish these young flowers

Till they grow, in scent and hue,
Fairest children of the Hours,

Breathe thine influence most divine
On thine own child, Proserpine. (p.612)

In dit lied, dat haast vanzelf een opgewekte melodie verlangt, vraagt het meisje
Persephone Moeder Aarde om haar invloed, waaruit de gehele natuur voortkomt en
groeit, ook voor haarzelf aan te wenden. De nadruk in de natuur ligt op jonge bloemen,
knoppen, geur en schoonheid, maar ook op de verwachting die hiermee gewekt wordt:
de volle ontluiking van de knoppen en loten. Dit is tevens het beeld van het meisje dat
naar voren komt: mooi, fris, met ontzag en kinderlijke verwondering.
Ook zij zal nog moeten groeien tot volwassenheid. Maar Shelley wil haar niet uit-
beelden zoals zij dan wordt; hij klampt zich vast aan een ideaalbeeld, waarvan ieder
weet dat het verloren gegaan is en dus onbereikbaar.
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Een visuele uitbeelding van dit ge-
dicht - zonder dat er sprake is van direct
aantoonbare invloed - is Frederick San-
dys’ (1829-1904) schilderij ‘Gentle
Spring’ uit 1865 (afb. 1).5 We zien het
meisje dominant in het beeldvlak met
om zich een de flora zoals die door Shel-
ley gesuggereerd wordt. Andere symbo-
lische aanwijzingen ontbreken.
Persephone wordt gepresenteerd als een
‘mooi plaatje’, sterk verwant met de tal-
loze afbeeldingen van vrouwen in klas-
sieke draperieën geschilderd door Alben
Moore, Edward Poynter en Frederick
Leighton, soms beïnvloed door een Hel-
leens fries of een Pompejaanse wand-
schildering. Veelal dragen deze schilde-
rijen bloemennamen, een duidelijke aan-
wijzing dat het niet ging om de uit-
beelding van een literair gegeven of een
reconstructie van een bepaalde periode.

Swinburne, Rossetti en Pater
Tussen 1866 en 1876 verandert de op-

vatting over Persephone fundamenteel.
In deze jaren hanteerden Algemon
Swinburne, Dame Gabriel Rossetti en
Waker Pater het motief in hun complexe
thematiek. Niet alleen belichtten zij alle
aspecten van de godin, ook droeg haar
tweevoudige karakter bij tot hun eigen
beschouwingen van leven en dood.

Swinburne (1837-1909) wijdde twee van zijn meest geslaagde gedichten aan Perse-
phone in zijn debuutbundel Poems and Ballads, die verscheen in 1866.6 Het eerste
gedicht draagt de titel ‘Hymn to Proserpine’ (After the proclamation in Rome of the
Christian faith). Het werk is gebaseerd op de vermeende uitspraak van de Romeinse
keizer Julianus Apostata (361-3 na Chr.), die zijn pogingen om het Christendom weer
af te schaffen als staatsgodsdienst ten gunste van de oude religie zag mislukken.
Swinburne laat de keizer in het dichtwerk optreden als spreekbuis voor zijn eigen
gevoelens. In de traag verlopende openingszinnen horen wij een vermoeide en teleur-
gestelde man:

I have lived long enough, having seen one thing, that love
hath an end;

Goddess and malden and queen, be near me now and befriend.
Thou art more than the day or the morrow, the seasons that

laugh or that weep;
For these give joy and sorrow; but thou, Proserpine, sleep. (p. 71)
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De godin Persephone wordt aangeroepen in haar volwaardige verschijning, als meisje
en als koningin. Zij is niet alleen een vrouw van daglicht en seizoenen, die groei met
zich meebrengt, maar zij is eveneens de echtgenote van de Dood. Julianus beschouwt
haar als een toepasselijk voorbeeld van de antieke goden, wier einde nu gekomen is -
evenals zijn eigen einde. Hij verzucht tegen Christus: ‘thou hast conquered, O Pale
Galilean; the worid has grown grey from thy breath;/We have drunken of things
Lethean and fed on the fullness of death!’ (p. 72).7

Persephone roept hij aan als zijn zuster in de dood:

O daughter of earth, of my mother, her crown and blossom of birth,
I am also, I also, thy brother; I go as I came unto earth.
In the night where thine eyes are as moons are in heaven, the

night where thou art,
Where the silence is more than all tunes, where sleep ovcrflows

trom the heart,
Where the poppies are sweet as the rose in our world, and

the rose is white,
And the wind falls faint as it blows with the fume of the

flowers of the night.                                (p. 75)

Swinburne gebruikt vele verwijzingen naar de wereld van de slaap en dromen: stilte,
papavers (tekens van slaap en dood, vanwege de opiumderivaten), het vervagen van
kleuren van bloedrood naar geestelijk wit.
Hij voegt deze aspecten aaneen tot de ware boodschap van Persephone:

Thou art more than the Gods who number the days of our temporal
breath.

For these give labour and slumber; but thou, Proserpine, death.
For there is no God found strenger than death; and death is a

sleep. (p. 76)

In het tweede gedicht ‘The Garden of Proserpine’, wordt dit karakter verder ontplooid
in het beeld van een eigen leefomgeving, een tuin van de dood, waar stilte heerst en
niets groeit, een omgekeerd Aards Paradijs, waar zelfs papavers niet meer bloeien.

Here, where the world is quiet,
Here, where all trouble seems

Dead winds’and spent waves’riot
In doubtful dreams of dreams;

......
No growth of moor or coppice,

No heather-flower or vine,
But bloomless buds of poppies,

Green grapes of Proserpine,
Pale beds of blowing rushes
Where no leaf blooms or blushes
Save this whereout she crushes

For dead men deadly wine.     (p. 157)
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De beschrijving van Persephone, als onontkoombare doem, bleek en intens dood, doet
in geen enkel opzicht meer denken aan het spontane meisje van Shelley:

Pale beyond porch and portal,
Crowed with calm leaves, she stands

Who gathers all things mortal
With cold immortal hands;

Her languid lips are sweeter
Than the love’s who fears to greet her
To men that mix and meet her

From many times and lands.

She waits for each and other,
She waits for all men bom;

Forgets the earth her mother,
The life of fruits and corn; (p. 157)

Persephone is op deze wijze getransformeerd tot een fatale vrouw, een Sirene of, zoals
in dezelfde dichtbundel, Lucrezia Borgia en Dolores. Als zodanig kan zij ook
verschijnen als voorbode van de dood, in een visioen aan het slot van de roman Lesbia
Brandon.

Swinburne schreef gedeelten van dit werkstuk tussen 1859 en 1867; in 1877 werkte
hij er weer aan voor een proefeditie, maar uiteindelijk bleef de roman ongepubliceerd.
Niet verwonderlijk, want hoewel de erotiek hoogtij vierde in de hogere Victoriaanse
kringen, zou de verschijning van deze roman van een bekende dichter als Swinburne
voor grote opschudding gezorgd hebben.

De hoofdpersoon, de dichteres Lesbia Brandon, is een Victoriaanse Sappho, die
verliefd is op een vrouw. In het laatste hoofdstuk, ‘Leucadia’, pleegt zij zelfmoord met
behulp van een overdosis eau-de cologne en opium - waardoor zij haast een
reïncarnatie wordt van de Griekse dichteres in een laat negentiende eeuwse wereld -
in het bijzijn van de man, die verliefd op haar is. Zij komt dan op het grensgebied van
leven en dood, waar Persephone haar al tegemoet treedt:

Then I tried to see Proserpine, and saw her. She stood up to her knees almost in
full-blown poppies, single and double. She was not the old Proserpine who
comes and goes up and down between Sicily and hell: she had not seen the sun;
there was nothing in her like memory or aspiration. The dead element was vital
forever; she could not have breathed in higher or lower air. The poppies at her
feet were red, and those in her hand white. She had grey eyes, bluish like the
mingling of mist and water; and soft hair that lay about her breast and arms in
sharp pointed locks like tongues of fire. As she looked at me this hair began to
vibrate with the sudden motion of her breast, and her eyes brightened into the
brilliance of eyes I knew; your sister’s... But I knew it was impossible because
she was incamate death.                                      (p. 317)

In deze beschrijving laat Swinburne er geen twijfels over bestaan: deze Persephone is
een droomgestalte, die slechts leeft in de schimmige wereld tussen leven en dood. Als
een echt Symbolistisch visioen, wordt Lesbia Brandon bijna opgenomen in die wereld,
wanneer Persephone als verschijning voor haar tekenen van leven begint te vertonen.

Maar met dit door Swinburne gecreëerde beeld van Persephone was het complexe
karakter van de godin nog niet uitgeput. Dat bewijst Dante Gabriel Rossetti (1828-82).
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ffi} werkt het thema uit in een eenheid van schilderij en sonnet, waarbij hij ook de
fczer-toeschouwer tracht te betrekken (afb. 2). In een brief aan W. A. Tumer legt
Rossetti zelf uit wat de voorstelling inhoudt:

She is represented in a gloomy
corrodor of her palace, with the
fatal fruit in her hand. As she
passes, a gleam strikes on the
wall behind her from some inlet
suddenly opened, and admitting
for a moment the light of the
world; and she glances furtively
towards it, immersed in thought.8

Op de voorstelling zien we Persephone
in de Hades. Zij is gekleed in een groen
gewaad en heeft een rode granaatappel in
de hand, waaruit een stuk gebeten is.
Door de plooien van het gewaad wordt
de aandacht van de kijker onmiddellijk
geleid naar het bovenste deel van het
schilderij, de lange slanke hand met de
appel die door de kleur verbonden is met
de rode lippen en de ogen. Rondom haar
hoofd zien we het scherpe licht, waar-
naar zij kijkt, met een grote klimoprank
rondom het schijnsel.
Schilderij en sonnet benadrukken het vi-
sioen van Persephone, ‘verzonken in ge-
dachten’. Deze woorden suggereren dat
de godin haar persoonlijke beleving gaat
vertellen. Zij heeft een kortstondige blik
in een andere wereld, waarvan zij niet
langer deel uitmaakt.
Haar oude leven ligt ver achter haar, zoals
het begin van het sonnet, direct op het
doek geschilderd, duidelijk maakt:

Afar away the light that brings cold cheer
ünto this wall - one instant and no more
Admitted at my distant palace-door,... (Surtees, p. 131)

In het sonnet verwijzen de kwatrijnen naar het verleden; het sextet duidt op het heden.
Zo wordt de beleving van Persephone en de aandacht van de lezer-kijker vastgehouden
en bovendien wordt het verleden tot een actuele gebeurtenis gemaakt. De andere
wereld is voor de godin een visioen, voor ons een realiteit. Op deze manier komt een
dubbel visioen tot stand, want wij vormen een visioen voor de vrouw, terwijl zij een
visioen voor ons is, door Rossetti vastgelegd. Deze twee visioenen versmelten op het
moment van lezen en kijken. De duur van deze eenwording is verbonden met lengte
van het sonnet en het bekijken van het schilderij.
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Voor Rossetti is Persephone een slachtoffer. Zij is gebonden aan een plaats waar zij
niet wil verblijven: het dodenrijk waar zij tegen haar wil gebracht is en moet blijven
door een futiel vergrijp. Maar óók is zij een vrouw uit een andere realiteit, een
droomvisioen waarmee wij rechtstreeks in aanraking komen. In het slot van het sonnet
worden wij in haar gedachten getrokken:

Afar from mine own self I seem, and wing
Strange ways is thought, and listen for a sign;
And still some heart unto some soul doth pine
(Whose sounds mine inner sense is fain to bring,
Continually together murmuring),-
‘Woe’s me for thee, unhappy Proserpine!’             (p. 131)

Om de volledige betekenis van Rossctti’s Persephone duidelijk te maken, is het nodig-’
zijn persoonlijke visie in het kort nader te bekijken.
Voor de dichter-schilder is liefde de spil waar alles om draait. Voor hem betekent dit
geestelijke en lichamelijke liefde tussen man en vrouw. Slechts wanneer deze liefde
eeuwigheid is, kan zij ideaal zijn. Op de aarde is de tijd immer een storende factor.
Daarom kan pas een weerspiegeling van het ideaal waargenomen worden, wanneer de
invloed van de tijd zoveel mogelijk opzij gezet wordt, na isolatie (stilte, gesloten ogen,
verlaten oord). Deze visie veronderstelt een leven na de dood en het feit dat men dit
kan waarnemen in een trance. Om de herinnering aan zo’n tijdelijk droombeeld vast te
houden, beeldt Rossetti dit visioen uit in een kunstwerk, waardoor het tenminste voor
langere tijd onttrokken wordt aan vervagen.

Rossetti benadrukt bewust dat het visioen door ieder, na isolatie, weer opgeroepen
kan worden. Zo betrekt hij de receptie bij zijn werk. In de meest succesvolle voor-
beelden gebeurt dit door een harmonische samensmelting van beeld en gedicht.
In een briefwisseling met een van zijn maecenassen, scheepsmagnaat Frederick Ley-
land, laat Rossetti iets blijken van zijn opvattingen, die hij nooit in scherpe formule-
ringen heeft willen stellen.

Op 30 september 1873 refereert hij voor het eerst aan een schilderij met als thema
Persephone, vanuit Kelmscott, waar hij dan tijdelijk woont bij William Morris en
diens vrouw Jane, het model voor Persephone.

Hij schrijft dat hij een nieuwe voorstelling heeft gemaakt, die hij aanbiedt voor 800
guineas; door meteen allerlei andere betalingen ter sprake te brengen, suggereert hij
dat Leyland maar £ 400 hoeft neer te tellen. In een volgende brief stuurt hij een
ontwerpschets en legt hij de betekenis van het schilderij uit, blijkbaar in de vrees dat de
tekening niet genoeg indrukwekkende details bevatte:

The background of the figure - half light half shade - can however be accoun-
ted for on natural grounds (as needed in painting) since the opening of a door
or window in a dim place with clear light outside would ofcourse provide such
an effect,                                                            (p. 44)

Zo benadrukt hij dat het licht een natuurlijke oorsprong heeft, als het ware van dichtbij
komt en dus geen vage fantasiewereld uitbeeldt.9
Het felle licht geeft ook een subtiele aanwijzing voor de betrokkenheid van de toe-
schouwer. Het komt feitelijk uit de bovenwereld, van zeer ver, maar zoals Rossetti zelf
aangeeft, werpt het in de voorstelling een scherpe schaduw en moet dus van dichtbij
afkomstig zijn. Om precies te zijn: van de plaats waar de toeschouwer zich bevindt.
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Daarnaast expliceert Rossetti de symbolische waarde van klimop: ecu vei wijzing naar
herinnering. Volgens de kunstenaar had de titel van het schilderij ook ‘Memory’
kunnen luiden.
Op 19 december 1873 schrijft Rossetti aan Leyland over de plaats van het doek in diens
woning, dat deze zo gekozen moet zijn dat de lichtval overeeenkomt met het licht
tijdens het schilderen, namelijk van links (links van de kijker). Dit is een verdere
aanwijzing dat de kunstenaar het licht van de wereld van de toeschouwer zag als het
licht dat op de achtergrond van het schilderij valt, dus dat de kijker een tweede
onzichtbare hoofdpersoon is.10

Bij Rossetti krijgt Persephone een dubbel karakter) in een tweevoudig kunstwerk
(schilderij en gedicht), dat een dubbel doel heeft: een artistieke visie van een indi-
viduele kunstenaar en een toegangspoort voor de lezer-beschouwer tot een fascine-
rende mythologie.
Persephone is een ideale vrouw doordat zij slachtoffer en doodsgodin tegelijk is. Zij
wordt het hoogtepunt van mysterie en droom ten tijde van het Symbolisme.

Niemand verwoordde dit karakter duidelijker dan Waker Horatio Pater (1839-94))
die vertalingen maakte van Claudianus’ De Raptu Proserpinae, de Homerische Hymne
tot Demeter en Ovidius’ Fasti (lV, 419-618)11. Zijn essay ‘The Myth of Demeter and
Persephone’ werd gepubliceerd in januari-februari 1876 in het tijdschrift The Fort-
nightly Review. De classicus Pater brengt de twee aspecten van de godin in verband
met haar oorspronkelijke karakter:

She is a twofold goddess, therefore, according as one or the other ofthose two
contrasted aspects of her nature is seized, respectively. A duality, an inherent
opposition in the very conception of Persephone, runs all through her story,
and is part of her ghostly power,                                 (p. 110)

Ook voor Pater is het karakter van de doodsgodin dieper en veelzeggender dan dat van
een bloeiend meisje. We herkennen Swinburne’s godin terug in zijn woorden:

She is compact of sleep, and death, and flowers, but of narcotic flowers
especially, - a revenant, who in the garden of Aidoneus has eaten of the
pomegranate, and bears always the secret of decay in her, of return to the
grave, in the mystery of these swallowed seeds... the poppy, emblem of sleep
and death by its narcotic juice, of life and resurrection by its innumerable
seeds, of the dreams, therefore, that may mtervene between falling asleep and
waking.                                                   (p. 148-9)

De Griekse granaatappel en de Symbolistische papaver worden één. Zij brengen de
dood en een nieuw leven, in een droomgebied dat ligt tussen leven en dood. Daar ligt
voor Pater de betekenis van Persephone:

And who, everywhere, has not felt the mystical influence of that prolonged
silence, the mystic silence, from which the very word ‘mystery’ has its
origin?             (p. 123)

In de trance die volgt op een verlengd moment van stilte vindt Pater, evenals Rossetti
en Swinburne, het diepste inzicht in zichzelf en in het leven. Persephone is hiervan
een symbool:

The myth of Demeter and Persephone, then, illustrates the power of Greek
religion as a religion of pure ideas - ... his deepest thoughts concerning the
conditions of his physical and spiritual lifc.                     (p. 151)
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Pater’s filosofie onstond na lang en bewust nadenken. Elk woord dat hij neerschreef
werd zorgvuldig gewogen. Zinnen werden bijgeslepen tot ‘harde edelsteen-achtige
vlammen’, zoals hij het zelf noemde. Maar voor het zover was, voordat een zin als het
bovenvermelde slot van het essay op papier kwam, werd deze gefilterd door de
persoonlijkheid van Pater zelf.

Met hem begint een esthetische kritiek. Bij elke beoordeling van een kunstwerk of
literair stuk vroeg hij zich af wat de uitwerking op hemzelf was - zoals hij schrijft in zijn
beroemde inleiding in Studies in the History of the Renaissance (1873).
Ervaringen bestaan volgens hem niet als objectieve, universele gegevens. Zij verande-
ren ieder moment voor elk individu, waarbij zij stuiten op een ‘dikke muur van de
persoonlijkheid’ (‘Conclusie’, in het genoemde werk).

Zo ontstaat een eigen droomwereld, waarin het individu voorzichtig omgaat met wat
zich om hem heen afspeelt. Eigen droomwereld en ervaringen van buitenaf vloeien
samen in mededelingen, in de vorm van kunst of literatuur. De vorm waarin die
mededelingen gedaan worden, zijn voor Pater van groot belang. Zelf streeft hij naar
een taal, waarbij het niet gaat om letterlijke details, maar die wel zo zuiver mogelijk zijn
bedoelingen weergeeft, zoals muziektonen zuivere feiten zijn en toch suggestief en
ongrijpbaar.
Geslaagde pogingen van Pater’s taal zijn te vinden in de essays ‘Leonardo da Vinci’,
‘The School of Giorgione’, de verhalenbundel Imaginary Portraits en het essay over
Demeter en Persephone.
Het grote verschil met Rossetti en Swinburne is dat Pater zich niet tot een lezer-be-
schouwer richt, maar zijn eigen ervaringen voorop stelt. Deze houding is kenmerkend
voor de laatste decennia van de negentiende eeuw.

De laatste decennia
In Nederland vinden wij Persephone als godin met twee tegenstrijdige aspecten

terug bij Albert Verwey. In het gedicht ‘Persephone’ uit 1885 verhaalt hij het gehele
proces van transformatie.
Allereerst is zij een meisje, vroeg op, vertrouwd met de dauw, de vogels en de
ochtendbloesems:

En huppelde blij-neuriënd in den dauw,
Met wangen, waar de blos op lag en leefde,
Onwelkbaar, als een rozenblad in ’t woud
Der schoone slaapsters. Zó ging ze uit, Zeus’ kind...               (p. 18)

Maar in dit onbezoedelde kind ligt een mysterie verborgen:

Doch soms ook zag zij allerlei geheim:
Vreemde mysteriën van kruid en ster,
En bloemen, naar den stillen nacht genoemd,             (p. 20)

Wanneer zij bijna volwassen is, wordt zij door Aphrodite als gelijke toegesproken,
terwijl ze nog steeds bloemen plukt en hardop denkt:

‘Zie, ik zal mij ook nog dien Narcissus nemen.
‘Hij blikt zoo bevend naar zijn bevend beeld...
‘Zijn geur is anders dan van and’re bloemen...
En sprekend bukte zij ten slanken steel
En brak dien, doch hield ze ‘m niet omhoog,
Toen één geluid de stillen lucht spleet,                     (p. 23)
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Hier vindt de overgang plaats: het breken van deze bloem gaat over in het verbreken
van de stilte. Hades is in aantocht. Verwey verwijst met dit beeld natuurlijk naar de
legende van Narcissus, de schone jongeling die verdronk omdat hij verliefd werd op
zijn eigen spiegelbeeld; een typisch laat negentiende eeuws thema.

En als een vloedgolf drong zich in haar ziel
De erinnering aan al haar somb’re droomen.
En bleek, voorovernijgende in den nacht,
Lispte zij: ‘Aidoneus’. (p. 24)

Ze herkent Hades uit haar dromen - de gedachte van mysterie en dood die al vanaf haar
jeugd in haar leefde. Nu ze echt ontvoerd wordt naar het dodenrijk, lijkt het alsof ze
deze droom opnieuw beleeft:

En greep de teugels: - vóór hem lag zij neer
Als lag zij droomende oenen langen droom,                (p. 25)

Wanneer zij in het dodenrijk aangekomen zijn, wordt het meisje bespot als een
kransenvlechtend kind. Dan verandert er iets in haar:

Toen ze oprees op den wagen, naast en hoog,
Hooger dan Aidoneus, daar hij stond!
En naast hem nam zij met linkerhand
De teugels, wijl de donk’re rossen jaagden! (p. 29)

Zij is geen zielig slachtoffer, maar een actieve vrouw, die zich terstond gedraagt als een
koningin in haar nieuwe rijk.

Op het schilderij van Waker Crane (1845-1915), dat in 1878 tentoongesteld werd in
de Grosvenor Gallery in Londen, is Persephone niet onthutst bij het verschijnen van
Hades uit een spleet in de grond (afb. 3). Integendeel, de jonge god van de onderwereld
en de jeugdige vrouw wekken de indruk een ideaal paar te gaan vormen. Hades is niet
angstaanjagend, maar verschijnt vragend, alsof hij haar een aanzoek doet; Persephone
lijkt verbaasd.12
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Vergelijkbaar is de voorstelling op een tekening die Edward Bume-Jones (1833-98)
maakte in 1883, ‘The Rape of Proserpine’. Deze tekening werd tentoongesteld in de
New Gallery in Londen in 1892-3.13

Burne-Jones maakte haar voor kunstcriticus John Ruskin, die zich interesseerde voor
Persephone. Hij had al geschreven over het belang van Persephone in de Griekse
mythologie in The Queen of the Air (1869). In 1873 had hij een album gekocht met 15de
eeuwse Florentijnse tekeningen, dat in 1889 door Sidney Colvin aangeschaft werd
voor het British Museum. Deze Colvin publiceerde in 1898 een facsimile - uitgave, die
hij opdroeg aan de zojuist overleden Burne-Jones. Bume-Jones had uit dit album
kopieën gemaakt, onder andere van een van de tekeningen die de ontvoering van
Persephone uitbeeldde.

Op het einde van de negentiende eeuw
wordt Persephone als een volmaakt we-
zen beschouwd, meisje en doodsgodin
tegelijk. Zo beeldt Marie Stillman-Spar-
tali (1844-1921), model van Rossetti en
fotografe Julia Margaret Cameron en
zelf schilderes, haar af als Tersefone
Umbra1 in 1894.
Nu duidelijk is dat Persephone meisje én
‘doodbrengster’ is, is haar terugkeer op
aarde een geliefd thema. Zo zien wij haar
op het schilderij van Federick Leighton
(1830-96), ‘The Return of Proserpine’
uit 1892 (afb. 4). Maar in het werk van
deze vooraanstaande kunstenaar, die
zelfs President van de Royal Academy of
Arts werd, wordt Persephone toch een
oppervlakkig salonstuk. We zien haar bij
de uitgang van een grot, de armen pathe-
tisch opheffend naar haar moeder, die
eveneens de armen uitgespreid heeft.14

Als een pathetisch meisje wordt zij
nog steeds afgebeeld in 1906, wanneer
George Hitchcock een ‘Return of
Proserpine’ exposeert in de New Gallery
in Londen, als we tenminste de kritiek geloven, waarin beweerd wordt dat het niet
meer is dan ‘een aardige studie van een meisje in dunne witte draperieën, in een zonnig
landschap met bloeiende bomen’.15

In 1914 verschijnt zij tamelijk onopvallend in ‘Ceres, Proserpine and Pluto’, een
schilderij van Evelyn De Morgan-Pickenng (1855-1919).16 Zij is geen diepgaand
symbool meer zoals bij Swinburne, Rossetti, Pater en Verwey.

Op Art Nouveau sieraden is zij letterlijk een decoratief element geworden. De
dames die zich hiermee hebben getooid zijn zich waarschijnlijk niet bewust geweest
van de duistere krachten van de doodsgodin, om nog maar te zwijgen over het
onschuldige wezen dat geschaakt ging worden. Toch komen dergelijke Symbolistische
vrouwen veelvuldig voor op luxueuze broches. Wellicht zijn de Art Nouveau kunste-
naars, in een merkwaardige aarzeling tussen unica en massawaar, de laatsten die
Pcrsephone als karakter in de kunst recht hebben gedaan.17
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NOTEN

1. Zie in het kader van dit artikel: R. Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece, Cambridge Mass.
1980, vooral Hfst. IV ‘The Nineteenth Century Background’ en Hfst. VIII ‘The Interpretation
of Greece’.

2. Zie R. Graves, The Greek Myths, Harmondsworth 1973, p. 93: “Persephone (from phero and
phonis: ‘she who brings destruction’)”.

3. Zie mijn artikelen ‘Sappho in de negentiende eeuw’ en ‘Medusa in de negentiende eeuw’ in
Hermeneus 53 (1981), no 4, 249-70 en 54 (1982), no l, 11-27.

4. A. Tennyson, The Poems of Tennyson, London 1969, ed. C. Ricks, 1372-3.
5. ‘Dit schilden j werd tentoongesteld in de Royal Academy in Londen in 1865, met in de catalogus

een sonnet van Swinburne. Sandys schilderde de achtergrond in 1863, volgens goed Pre-Rafaë-
litische beginselen direkt naar de natuur, in de tuin van de schrijver George Meredith, die kon
daarvoor samen met Rossetti en Swinburne een huis gedeeld had en in wiens werk Persephone
ook voorkomt (zie: Bibelot V (1899), 181.) Sandys verkocht zijn schilderij rechtstreeks aan de
handelaar Gambart, zie: J. Maas, Gambart. Prince of the Viciorian Art World, London 1975,
187-8.

6. Voor Swinburne’s eigen verwerkingen van klassieke thema’s, zie: R. Greenberg, ‘Swinburne
and the redefinition of classical myth’, Victorian Poetry 14 (1976), 175-95.

7. Deze verzen waren voor Simeon Solomon, die tot 1873 nauw bevriend was met Swinburne,
aanleiding tot het maken van een tekening met de hoofden van Julianus en Christus, in 1888
(Victoria and Albert Museum, London).

8. Geciteerd in: W. Sharp, Dante Gabriel Rossetti. A Record and a Study, London 1882, 236.
9. Het feit dat de achtergrond voor de helft licht en voor de helft donker is, verwijst ook naar de

verdeling van het verblijf in het rijk der schaduwen en de bovenwereld, zoals A. Grieve
suggereert in de catalogus Pre-Raphaelites, London 1984, 232.

10. Over enkele latere studies is informatie te vinden in de briefwisseling met Jane Morris: Dante
Gabriel Rossetti and Jane Morris. Their Correspondence, Oxford 1976, ed. J. Bryson-J. Camp
Troxell, no 25, 52.

11. Herdruk in: Bibelot V (1899), 183-203.
12. Dit schilderij werd tentoongesteld in de Grosvenor Gallery in Londen, één jaar na ‘The Birthof

Venus’ (1877) en één jaar voor ‘The Sirens’ (1879): wellicht een verwijzing naar het dubbelzij-
dige karakter van Persephone?

13. Zie: ‘Some Studies by Sir Edward Bume-Jones’, Studio XIV (1898), p. 43; G. B(urne)-J(ones),
Memorials of Sir Edward Bume-Jones, London 1906, vol. II, p. 129-130 en catalogus The
Paintings, Graphic and Decorative Work of Sir Edward Bume-Jones 1833-98, London 1975, no’s
323, 324, 354. 

14. Dit werk werd geëxposeerd in de Royal Academy in Londen in 1891.
Voorstudies bevinden zich in het Ashmolean Museum, Oxford; het British Museum, Victoria
and Alben Museum en Leighton House in Londen.

15. Studio XXXVIII (1906), no 159, p. 15.
16. Verkocht bij Sotheby’s Belgravia in Londen in 1970.
17. Voor een broche van edelsmid René Lalique (1860-1945), zie: K. Akkerman, ‘Au gui l’an neuf’.

Mistletoe in Art Nouveau juwelen rond Kerstmis en Nieuwjaar’, ‘Antiek 18 (1984), no 6, p.
303-7.
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Na deze woorden dreef Aeolus krachtig zijn lans in de holle
flank van de berg. En de winden, als trok er een leger ten strijde,
stormden naar buiten en wervelden over de landen en vielen
neer op het zeevlak. En Eurus en Notus alsook de veelvuldig
stormende Africus woelden van ’t diepst van de bodem het water
opwaarts en wentelden machtige golven naar kusten en stranden.
Mannen begonnen te schreeuwen en kabels begonnen te kraken.
Aanstonds» ontnamen de wolken de lucht en het licht aan de blikken
van de Trojanen: een donkere nacht daalde neer op de golven.
Knetterend flitste de hemel door ’t inslaan van donder en bliksem.
Overal dreigde de dood, en de leider der mannen Aeneas
voelde ineens hoe een ijskoude rilling zijn krachten verlamde.
Huiverend stak hij zijn handen omhoog naar de hemel en smekend
riep hij de woorden: ‘O driemaal en viermaal gelukkig zijt gij die
onder de rijzige muren van Troje voor ’t oog van uw ouders
hebt mogen sterven! En ach, Diomedes, gij sterkste der Grieken,
zeg mij: waarom ben ik niet op de velden van Troje gesneuveld?
Wat is de reden dat gij mij het leven hebt laten behouden
daar waar Sarpédon gedood werd en ’t watervlak van de Simoïs
talrijke schilden van mannen en helmen en lichamen meedroeg?’
Toen hij zo jammerde, wierp zich de gierende storm uit het noorden
recht op het zeil en verhief zich de woedende zee tot de sterren.
Riemen bezweken en ’t stuurloze schip draaide dwars op de golven
met als gevolg dat de bruisende branding het dek overspoelde.
Hier dreven mannen op kruinen van golven, en daar liet de maalstroom
gapend de grond zien en woelden ontketende kolken het strand op.
Drie van de schepen belandden door Notus op riffen en klippen
(altaren noemen de Italiërs de rotsen die midden in zee een
machtige rug onder ’t watervlak vormen), drie van de schepen
werden door Eurus - een treurige aanblik! - op banken gedreven,
stevig verankerd in ’t zand en omringd met een aarden omwalling.
Eén schip vervoerde Orontes en mét hem het leger der Lyciërs.
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Vlak voor het oog van Aeneas verpletterde een ziedende zee de
achterste steven ervan, en de stuurman, die steil van het dek sloeg,
dook met zijn hoofd in de branding. Terstond greep de kolkende maalstroom
gulzig het vaartuig en sleurde het drie keer in ’t rond met zich mee.
Overal zwommen verspreid in de golven verloren Trojanen,
overal dobberden wapens en planken en schatten uit Troje.
Evenals Ilioneus zijn boot door de storm zag kapseizen,
zagen de trouwe Achates, Abas en de grijze Aletes
schip en bemanning vergaan in de schuimende golven der zee.
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Neptunus doet de storm bedaren. Aeneas’ schip arriveert bij Carthago. Schilderij (detail) van Apollonio di
Giovanni; ca. 1460. New Haven, Yale University Art Gallery.
(Afbeelding van de storm: zie omslagfoto)



Zeereizen worden in de antieke literatuur maar zelden beschreven. En wanneer er al
over wordt geproken, gaat het om zeer beknopte weergaven die terloops ter sprake
worden gebracht in redevoeringen, brieven en bij de geschiedschrijvers. Slechts
enkele zeereizen worden uitgebreid behandeld.1 Zeer bekend is de beschrijving in de
Acta Apostolorum 27-28, 13 van de zeereis van de apostel Paulus van Caesarea naar
Puteoli.2 Minder bekend, maar vanuit nautisch oogpunt niet minder boeiend, is de
zeereis die Synesius van Cyrene in januari 402 n. Chr. van Alexandrië naar zijn
geboortestad Cyrene in N. O. Libye maakte. Er is sprake van een zekere gelijkenis met
Paulus’ zeereis. Zowel Synesius als de schrijver van de betreffende passage in de Acta
Apostolorum is niet vertrouwd met de zeevaart. Beiden verhalen een zeereis vol
ontberingen, gepaard gaande met een schipbreuk. De zeereis van Synesius is om
verschillende redenen hoogst interessant. De nautische aanwijzingen, zo spaarzaam
bekend uit de antieke literatuur, werpen enig licht op de zeiltechniek, ook al zijn ze
gemaakt door een niet-deskundige. In de beschrijving van de zeereis, een openhartige
brief aan zijn broer Euoptius, treedt tevens de denkwereld van Synesius naar voren.
Daarom zal ik, alvorens de in het Grieks gestelde brief in een Nederlandse vertaling
(met enkele verklarende noten) te presenteren, eerst summier ingaan op de persoon,
het leven en de ideeënwereld van Synesius van Cyrene.

Synesius van Cyrene
Synesius van Cyrene, geboren in ca. 370 en gestorven in ca. 412, leefde in twee

werelden: de Grieks-Hellenistische en de Christelijke. Zijn ouders behoorden tot de
elite van Cyrene en waren sterk gehecht aan de Griekse tradities. Synesius en zijn
broers en zusters kregen van hen een klassieke opvoeding. Nog voor zijn vijf en
twintigste levensjaar verhuisde Synesius naar Alexandrië, waar hij vanaf 393 leerling
werd van Hypatia, een leeftijdgenote die ondanks haar jeugdige leeftijd de reputatie
genoot een kundig filosofe te zijn. Zij werd beschouwd als een kenner van het
neo-platonisme. Ruim twee jaar bezocht Synesius haar colleges. Na terugkeer in
Cyrene bekleedde hij vermoedelijk enige openbare ambten. In 399 kreeg hij de
opdracht de belangen van Cyrene te bepleiten bij keizer Arcadius in Constantinopel.
Cyrene werd in die jaren geteisterd door invallen van de Mazici en de Ausurii vanuit de
Libysche woestijn en was niet in staat aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Synesius bleef drie jaar in de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk.
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Teruggekeerd in Cyrene, in 402, vertrok hij nog in hetzelfde jaar naar Alexandrië.
Daar trad hij een jaar later in het huwelijk met een christelijke vrouw, die hem drie
kinderen zou schenken. In 405 is Synesius terug in Cyrene, waar hij de leiding heeft in
het verzet tegen de opnieuw aandringende Ausurii. Van een succesvolle bestrijding is
geen sprake, want bij hun invasie van 408 richtten de woestijnbewoners grote
vernielingen aan. Ook het huis van Synesius wordt verwoest, waarop deze naar
Ptolemais verhuist. Het moet in deze tijd zijn geweest dat hij zich tot het christendom
bekeerde. Kort daarop, in 410, wordt hij door de christenen van de Pentapolis (de vijf
belangrijkste steden van Africa Cyrenaica) gevraagd bisschop te worden. Bijna een
halfjaar aarzelt Synesius aan deze oproep gehoor te geven. In de zomer van 410 wordt
hij uiteindelijk benoemd tot bisschop van Ptolemais en metropoliet van de Pentapolis.
Als bisschop bleef hij gehuwd. Twee jaar later, in 412, stierf hij.

Synesius heeft een omvangrijk werk nagelaten, bestaande uit filosofische
verhandelingen, gelegenheidsgeschriften, hymnen en brieven, dat grotendeels dateert
van vóór zijn bisschopswijding. In zijn vroege geschriften toont hij zich een trouwe
zoon van het Hellenisme en is hij sterk geïnspireerd door het neo-platonisme van
Hypatia. Waarschijnlijk is zijn verblijf in Constantinopel bepalend geweest voor zijn
toenadering tot het christendom. Maar ook wanneer hij zich bekeerd heeft tot het
christendom, blijven zijn neo-platonische opvattingen herkenbaar. Bij Synesius kan
niet worden gesproken van een verlaten van de oude filosofie en een nieuw
engagement, in zijn ideeën is sprake van een evenwicht. Zijn filosofie en religie gaan
hand in hand.3

In een periode van zijn leven dat de oude en de nieuwe denkbeelden streden om de
voorrang maakte Synesius een zeereis van Alexandrië naar Cyrene, waarvan hij
uitgebreid verslag heeft gedaan. Het meeslepende verhaal van zijn ongelukkige zeereis
heeft ertoe geleid dat Synesius bij moderne commentatoren nogal wat medelijden
heeft opgeroepen, onder anderen bij A.H.M. Jones, die in zijn boek The later Roman
empire het verslag van de zeereis parafraseert en Synesius beklaagt, dat hij zo’n
ongelukkige scheepskeuze heeft gemaakt. De kapitein en de stuurman van het schip
wordt verregaande onbekwaamheid verweten. Wie echter goed leest, komt er snel
achter dat Synesius’ voorstelling van zaken door zijn geringe nautische kennis niet erg
betrouwbaar is.4
Oordeelt U zelf.

Brief aan zijn broer Euoptius (Epistola 4)
Verstuurd vanuit de haven Azarion naar Alexandrië in het jaar 402, vermoedelijk op 28
januari.5

Hoewel wij zeer vroeg uit Bendideum6 vertrokken, passeerden wij pas rond het
middaguur Pharius Myrmex, omdat ons schip twee of drie keer in de haven aan de
grond liep. Deze tegenslag al in het begin van de reis leek mij een slecht voorteken, en
wellicht was het een wijs besluit geweest om een schip dat onmiddellijk.bij het vertrek
onder een ongelukkig gesternte stond te verlaten. Maar wij schaamden ons ervoor om
door jullie van lafheid beschuldigd te worden en daarom konden wij geen angst tonen
of ons terugtrekken.7 Bijgevolg, wanneer ons iets zal overkomen zullen jullie voor onze
dood verantwoordelijk zijn. Maar alles wel beschouwd, was het zo verschrikkelijk als
jullie zouden lachen, maar wij buiten gevaar zouden zijn? Van Epimetheus8 beweert
men dat ‘hij geen enkele beslissing kon nemen, maar alleen maar spijt kon hebben’. En
zo was het ook met ons gesteld. Want op dat moment hadden wij ons nog in veiligheid
kunnen stellen, nu treuren wij in een gemeenschappelijke jammerklacht op verlaten
kusten, vol veclaagea uitziend naar Alexandrië en Qttr onze moederstad Cyrenc.
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Alexandrië verlieten wij doelbewust, maar ons reisdoel Cyrene kunnen wij niet
bereiken. Wij zagen situaties onder ogen en ondergingen lotgevallen, waarvan we zelfs
in onze dromen geen vermoeden hadden.

Hoor nu mijn verhaal, opdat je geen tijd verdoet met het maken van grappen. Ik zal
je eerst vertellen hoe de bemanning was samengesteld. De eigenaar van ons schip
koesterde een verlangen naar de dood vanwege een enorme schuldenlast. Er waren
twaalf bemanningsleden, met de stuurman als dertiende9, en meer dan de helft van
hen, inclusief de stuurman, waren joden, een ras dat zich niet aan afspraken houdt en
ervan overtuigd is zich vroom te gedragen, wanneer zij zoveel mogelijk Grieken laten
sterven. De overigen waren boerenjongens, die tot vorig jaar nog nooit een roeiriem
hadden aangeraakt. Het enige dat allen gemeen hadden was een lichamelijk gebrek.
Daarover nu maakte iedereen grappen zolang wij geen gevaar te duchten hadden, en zij
spraken elkaar niet aan met hun eigen namen, maar het gebrek dat ieder had: kreupele,
kropgezwel, eenarm, schele. Ieder had iets in het oog vallends en wij beleefden hieraan
mateloos veel plezier. Maar toen wij in gevaar kwamen, was het uit met het gelach en
betreurden wij juist die gebreken. Wij waren met meer dan 50 passagiers, van wie
ongeveer een derde vrouwen, merendeels jong en aantrekkelijk. Maar benijd ons niet
te zeer, want een soort gordijn scheidde ons van hen, een zeer sterk gordijn, gemaakt
van een zeil dat onlangs gescheurd was, voor verstandige mensen ‘de muur van
Semiramis’.10 Zelfs Priapus11 zou zich in acht genomen hebben als passagier op het
schip van Amarantus, omdat er geen ogenblik was dat deze bij ons de vrees wegnam in
dodelijk gevaar te verkeren. Om mee te beginnen, zodra hij de kaap met de tempel van
Poseidon, vlak bij jullie, had gerond, wilde hij na onder vol tuig zeewaarts te zijn
gevaren recht naar Taphosiris12 varen en probeerde hij Scylla te bereiken, waarvoor
wij vroeger, toen wij daarover in onze schoolboeken lazen, bang waren. Toen wij ons
dat realiseerden en van angst schreeuwden vlak voordat het schip dicht naar de
gevaarlijke rotsen dreef, gaf hij zijn pogingen op met de rotsen te vechten.

Daarna liet hij, alsof hij plotseling van gedachten was veranderd, het schip draaien
en stuurde het naar volle zee en zo goed als hij kon trachtte hij tegen de golven in te
varen13. Vervolgens stuwde een gunstige zuidenwind het schip voort, waardoor wij
snel uit het zicht van het land geraakten en terecht kwamen temidden van de
vrachtschepen met twee masten, die ons Libyë niet aandeden, maar een andere koers
aanhielden. Toen wij protesteerden en duidelijk maakten dat wij het vreselijk vonden
zo ver van de kust te zijn verwijderd, ging deze Japetus op het achterdek staan en
slingerde ons afschuwelijke verwensingen naar het hoofd. ‘We zullen niet kunnen
vliegen’, zei hij, ‘en ik weet niet hoe iemand jullie argwaan tegen de zee en de kust zal
kunnen wegnemen’. Hierop zei ik tegen hem: ‘Niet zo, mijn beste Amarantus, wel als
iemand zee en kust op juiste waarde weet te schatten. Wij wilden helemaal niet naar
Taphosiris, wij wilden alleen maar in leven blijven. Waarom moeten we nu richting
open zee? Laten we’, zo vervolgde ik, ‘recht op de kust van de Pentapolis14 afvaren en
dan op gezichtsafstand van de kust blijven, opdat, als zich problemen voordoen die op
zee te verwachten zijn - welke dat zijn is mij niet geheel duidelijk, maar er wordt ook bij
jullie over gesproken - wij in een naburige haven een veilige ankerplaats kunnen
zoeken’. Met die woorden overtuigde ik hem niet. Ze bleken slechts aan dovemansoren
gericht, totdat een wind uit het noorden tot stormkracht aanwakkerde, hoge en ruwe
golven opstuwend. Deze storm, die ons plotseling overviel, blies tegen het zeil, dat
normaal een bolling te zien gaf maar nu een holling vertoonde. Het schip sloeg bijna
om over de achtersteven.

Met moeite kregen zij het schip weer recht en met een diepe zucht zei Amarantus:
‘Dit is nu met kennis van zaken op zee varen’. Hij beweerde dat hij de wind uit zee al
lang tevoren had zien aankomen en dat hij daarom meer in open water was gaan varen.
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Nu kon hij schuin tegen de wind in ‘een slag maken’, die lang was omdat de afstand tot
de kust groter was. Deze koers van ons schip zou niet mogelijk zijn geweest, wanneer
wij langs de kust hadden gevaren. Want in dat geval zou het schip aan de grond gelopen
zijn. Wij accepteerden zijn uitleg zolang als het licht bleef en er geen gevaren dreigden.
Maar met de nadering van de nacht staken deze de kop op, want als de nacht neerdaalt
worden de golven hoger. Nu was het de dag die de joden de ‘dag van voorbereiding’
noemen: zij beschouwen de nacht en de dag die daarop volgt als de tijd waarin het niet
geoorloofd is enig werk ter hand te nemen. Zij achten deze dag heilig en brengen haar
in ledigheid door. Derhalve liet de stuurman het roer los toen hij vermoedde dat de zon
aan de kim was gezonken, liet zich op het dek neervallen en ‘nodigde wie van de
zeelieden maar wilde uit om over hem heen te lopen’.15 Wij konden niet direct
begrijpen wat de reden daarvoor was, maar in de mening dat het de uitzichtloosheid
van de situatie was, liepen wij naar hem toe en smeekten hem om nog niet alle hoop te
laten varen. Inderdaad bedreigden driedubbele golven het schip en was de zee met
zichzelf in strijd. Zoiets komt wel vaker voor, wanneer na het afnemen van de wind niet
ook de golven die door de wind veroorzaakt zijn verdwijnen, maar nog onder de
invloed van de kracht van de wind daarmee tegelijkertijd in strijd zijn, en de
opkomende golven tegen de afnemende golven strijd leveren. Ik moet vlammende
uitdrukkingen gebruiken om niet de grote rampen in triviale bewoordingen uiteen te
zetten. Men zou kunnen zeggen dat voor mensen in een dergelijke situatie op zee het
leven aan een zijden draad hangt. Want als onze stuurman zich nu trouw aan de wetten
van Mozes toonde, wat was dan het leven in de toekomst waard? Toen wij begrepen
hadden waarom hij de stuurriem had losgelaten - toen wij hem vroegen het schip uit de
benarde omstandigheden te redden, ging hij door met het lezen van de bijbel - zagen
wij af van onze pogingen om hem te overtuigen en namen onze toevlucht tot geweld.
En een flinke soldaat - met ons aan boord waren vele leden van een Arabische
ruitereenheid - trok een zwaard en dreigde de man zijn hoofd af te snijden als hij het
roer niet weer ter hand zou nemen. Maar de Maccabeeër was vast van plan te
volharden in de leer. Maar rond het middernachtelijk uur keerde hij uit eigen
beweging terug op de stuurmanspost. Als argumentatie voerde hij aan: ‘nu laat de
wind het toe, omdat we nu duidelijk in levensgevaar verkeren’. Daarop werd er
opnieuw een tumult merkbaar, de mannen kreunden, de vrouwen brulden. Allen
riepen de goden aan, schreeuwden luid en dachten aan hun dierbaren. Alleen
Amarantus was in een goed humeur, omdat hij nu in een klap zijn schuldeisers te slim
afwas. Mij verontrustte in deze gevaren - ik zweer bij U, god, aan wie de filosofie eer
bewijst16 - de waarheid van de uitspraak van Homerus dat de dood in de golven ook de
ondergang van de ziel betekende. Want ergens in zijn gedichten zegt hij: ‘Aiax kwam
om toen hij van het zilte water had gedronken’17, daarmee tot uitdrukking brengend
dat de dood op zee de meest smartelijke ondergang is. Want van niemand anders zegt
hij dat hij ten onder is gegaan, maar ieder die sterft is naar de Hades gegaan. Daarom
wordt in de twee boeken van de Nekuiai18 de ‘kleine’ Aiax nergens in het verhaal
opgevoerd, omdat zijn ziel niet in de Hades is. En Achilles, de dapperste en
vermetelste man, had angst voor de verdrinkingsdood, die hij smartelijk noemt.19

Dit soort zaken overdenkend zag ik dat alle soldaten hun zwaard hadden getrokken.
Toen ik ernaar vroeg kwam ik van hen te weten dat het eerzaam is om nog aan dek het
leven aan de winden te laten, maar niet om in de golven te sterven. Ik achtte deze lieden
natuurlijk ware afstammelingen van Homerus, en ik was het volledig met hun
zienswijze eens. Toen riep iemand dat ieder het goud dat hij had om zijn nek moest
hangen. Allen die in het bezit waren van goud of sieraden van gelijke waarde deden dat.
Ook de vrouwen deden hun sieraden om en gaven snoeren aan hen die daarom
vroegen. Dat was een aloud gebruik. De volgende gedachte zit er achter: de noodzaak
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dat het lijk van een schipbreukeling geld voor de begrafenis met zich draagt. Want
degene die het lijk aantreft en er profijt van wil trekken, zal de wetten van Adrastia20 in
acht nemen en zal niet aarzelen om een klein beetje zand te strooien op het lichaam van
degene die hem een veelvoud in geld heeft geschonken. Zo bemoeiden zij zich met
elkaar, maar ik hield mij afzijdig en denkende aan de grote som gelds die mijn gast mij
had meegegeven, was ik in tranen, niet - o moge de god van de gastvrijheid mijn
getuige zijn - omdat ik zou sterven, maar omdat de Thraciër21 zijn geld zou kwijtraken.
Zelfs wanneer ik zou sterven zou ik me jegens hem schamen. Daarna begon ik het als
een voordeel te beschouwen dood te zijn, omdat ik dan niet meer aan deze ellende
behoefde te denken. Wat het dodelijk gevaar aan onze voeten bracht, was het feit dat
het schip onder vol tuig voortsnelde en dat het niet mogelijk was zeil in te nemen. En
telkens wanneer wij aan de vallen en schoten kwamen moesten wij onze pogingen
opgeven, omdat zij klem zaten in de takelblokken. En een niet geringe angst maakte
zich van ons meester dat wij, wanneer wij aan de golven zouden ontkomen, in het holst
van de nacht in deze hulpeloze toestand op de kust afvoeren.

Voordat dat gebeurde brak de dag aan en zagen wij de zon - en nooit met groter
plezier. Met de hitte van de dag nam ook de wind af, het vocht verdween uit de kabels
en het werd voor ons mogelijk om de vallen, schoten en het zeil te hanteren. Wij waren
niet in staat een ander, een stormzeil, te hijsen, want dat was al verpand. Wij namen het
zeil in als plooien van chitons en binnen vier uur gingen wij, die verwacht hadden te
sterven, van boord op een afgelegen verlaten plaats, met geen stad of boerderij op
minder dan 130 stadia (± 23 km). Het schip ging in volle zee voor anker - want er was
ter plaatse geen haven - op slechts één anker. Het tweede anker was verkocht en een
derde anker bezat Amarantus niet. Toen wij de dierbare grond aanraakten, omhelsden
wij die als een werkelijk levende moeder. Wij zongen dankliederen voor de godin
Providentia, zoals onze gewoonte is, en daarbij spraken wij uitvoerig over het recente
geluk, dat wij tegen verwachting waren gered. Wij wachtten daar twee dagen, om te
zien of de zee tot rust zou komen. Omdat wij geen weg over land konden vinden - wij
konden niemand ontdekken - besloten wij ons geluk weer op zee te beproeven. Bij het
eerste morgenlicht lichtten wij het anker en voeren met de wind achter die dag en de
volgende dag. Toen die dag ten einde liep ging de wind liggen en waren we wanhopig.
Echter al spoedig zouden we weer verlangen naar een kalme zee. Het was de dertiende
dag van de afnemende maan en een groot gevaar hing ons boven het hoofd: de
verbinding van bepaalde sterrenconstellaties en van opvallende elementaire machten
in het heelal. Naar men zegt trotseerde niemand straffeloos die gevaren op zee. Wij
hadden in de haven moeten blijven, maar wij hadden onszelf bedrogen door weer zee te
kiezen. De storm begon met noordenwinden, het regende zeer hard en de maan liet
zich die nacht niet zien. Daarna waren de stormwinden met elkaar in strijd en was de
zee in beroering. Met ons gebeurde precies wat je in zo’n situatie zou verwachten.
Maar laat ik geen tijd besteden aan het tweemaal vertellen van identieke lotgevallen.
Het enige dat ik wil zeggen is dat de storm ons hielp. De ra begon te kraken en wij
meenden dat het schip uiteengetrokken werd. Vervolgens brak de ra en het scheelde
niet veel of hij had ons allen verpletterd. Toen dat niet gebeurde werd het verlies van
de ra juist ons behoud; op geen andere manier had het schip de kracht van de wind
kunnen weerstaan. Het zeil was weer onhandelbaar geworden en al onze pogingen om
het zeil in te nemen22 hadden geen effect gesorteerd. Maar op deze manier hadden wij
onverwachts de razende kracht van de storm kunnen weerstaan. Gedurende een dag en
een nacht werden we zo voortgestuwd. Toen op de tweede dag de vogels hun
ochtendlied ten gehore brachten, liepen we op een scherpe rots die uit de kust liep als
een klein schiereiland. Er werd luid geschreeuwd omdat iemand wist te vertellen dat
we op de kust zelf gelopen waren. Iedereen begon te roepen, maar iedereen riep wat
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anders. De zeelieden maakten zich zorgen, maar wij die geen zeilervaring hadden
klapten in onze handen, omhelsden elkaar en wisten niet hoe wij onze grote dank tot
uitdrukking moesten brengen. En toch werd juist een dergelijke stranding normaliter
gezien als het grootste van de ons bedreigende gevaren. Toen het al dag werd, gaf een
man in boerenkleren ons signalen en wees naar de gevaarlijke plaatsen en naar andere
plekken die we wel veilig konden naderen. Tenslotte kwam hij naar ons toe in een
roeiboot, die hij aan ons schip vastmaakte. Hij nam de stuurriem over - de Syriër stond
verheugd zijn plaats af - kreeg het schip vrij en ankerde het nauwelijks 50 stadiën (±
900 m.) verder in een rustige baai, die naar ik meen Azarion heette. De man die wij
onze redder en goede engel noemden hielp ons aan land. Na korte tijd loodste hij een
ander vrachtschip de baai in, en nog een, en voor de avond viel waren wij,
bemanningen van vijf schepen, gered door toedoen van deze oude, door god gezonden
man. Zijn gedrag was het tegengestelde van de handelswijze van Nauplius;23 deze
ontving degenen die door de storm uit de koers geslagen waren op geheel andere wijze.
De volgende dag liepen nog andere schepen binnen. Sommige daarvan waren een dag
eerder dan wij uit Alexandrië vertrokken.24 Met elkaar vormden onze schepen een
tamelijk grote vloot in een kleine haven.

Toen het ons aan levensmiddelen begon te ontbreken - WIJ die niet voorbereid waren
op tegenspoed en niet verwacht hadden dat we langer dan gepland zouden moeten
varen, hadden niet genoeg leeftocht aan boord en wisten er ook niet goed mee om te
gaan - had de oude man ook daarvoor een oplossing. Niet dat hij zelf iets gaf- hij leek
niet op iemand die iets weg te geven had -, maar hij wees ons een rots, waar naar zijn
zeggen ontbijt en avondmaal voor iedere dag begraven lagen voor degenen die wilden
werken. De vermetelsten onder ons vingen murenen en grote kreeften, de kinderen
vermaakten zich met het vangen van grondels en garnalen. De Romeinse monnik25 en
ikzelf versterkten de inwendige mens met napslakken, holle purperslakken die zich
zeer stevig aan de rotsen vasthechten. In het begin konden we maar net leven van de
vangst. Ieder hield wat hij gevangen had voor zichzelf en niemand gaf aan iemand
anders iets weg. Maar nu, op het moment dat ik dit schrijf, hebben we een overvloed
aan alles. En dat komt door het volgende: de Libysche vrouwen geven volgaame zelfs
‘vogelmelk’ aan de vrouwelijke passagiers van ons schip. Alles wat de lucht en het land
oplevert dragen zij aan: kazen, meel, gerstekoeken, schapevlees, gevogelte en eieren.
Iemand geeft zelfs een trapgans, een bijzonder smakelijke vogel. Een leek zou deze
vogel bij de eerste aanblik voor een pauw houden. De Libysche vrouwen brengen de
gaven naar het schip en de vrouwen aan boord nemen ze aan en delen ze met wie maar
wil. Zij die ter visvangst zijn gegaan bieden ons eveneens iets van de opbrengst aan. De
een na de ander is aardig voor ons, ook voor de mannen en kinderen. Ze brengen altijd
wel iets dat mij nog niet bekend is, sommigen een met de lijn gevangen vis, anderen
weer wat anders, maar altijd een lekkernij van de rotsen. Om jou te behagen neem ik,
zelfs als de verleiding groot is, niets aan van de vrouwen, opdat er niet een soort
verbintenis tussen hen en mij komt en ik niet, wanneer ik ieder contact met hen moet
afweren, met mijn weigering in verlegenheid zou worden gebracht. En toch, wat belet
mij om van hun voedsel te genieten? Zoveel wordt er van alle kanten aangeboden. Jij
zou de vriendelijkheid van de inwoners jegens hun vrouwelijke gasten vermoedelijk
toeschrijven aan hun edele inborst. Dat is echter niet zo. Het is de moeite waard jou
hierover te vertellen, vooral, omdat ik nu zoveel vrije tijd heb. De wrok van Aphrodite
ligt naar het schijnt over dit land. De vrouwen zijn even ongelukkig als de Lemnische
vrouwen.26 Hun borsten en tepels zijn zo buitensporig groot, dat de zuigelingen zich
niet voeden vanaf de arm van de moeder, maar vanaf de schouder, nadat de tepel
omhoog gericht is.27 Men zou natuurlijk kunnen volhouden dat Ammon en het land
van Ammon even goed zorgen voor kinderen als voor schapen, en dat de natuur in
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gelijke mate aan de mensen als aan het vee vollere en overvloediger melkbronnen heeft
gegeven en dat daarom borsten van grotere omvang nodig zijn. Daarvan is geen sprake.
Wanneer zij van mannen die handel gedreven hebben in het buitenland horen dat niet
alle vrouwen zo grote borsten hebben, geloven zij het niet. En wanneer zij in contact
komen met vrouwen uit den vreemde gedragen zij zich uiterst voorkomend en doen
alles, totdat zij hun borsten te zien gekregen hebben. De vrouw die ze heeft
aanschouwd vertelt het aan een ander en ze roepen elkaar als de Cicones.28

Gezamenlijk gaan ze op het spektakel af en nemen geschenken mee. Toevallig was er
bij ons aan boord een jonge slavin uit Pontus, die door haar werk en door toedoen van
de natuur een zeer fïjngebouwd, mager lichaam had. Alle aandacht was op haar gericht
en zij kreeg van de vrouwen zeer veel cadeau’s. Gedurende de afgelopen drie dagen
werd zij door steeds andere rijke vrouwen uit de omgeving uitgenodigd om bezichtigd
te worden. Zij was een zeer onbeschaamd type, zodat zij snel uit de kleren was.

Tot zover mijn belevenissen die door toedoen van de godheid zowel tragisch als
komisch waren. Beide kanten heb ik in mijn brief tot uitdrukking laten komen. Ik weet
dat deze brief te lang is, maar zoals ik, wanneer ik met jou samen ben, van geen
scheiding wil weten, zo ben ik ook bij het schrijven onverzadigbaar. Omdat ik niet weet
of ik nog de kans krijg met jou van gedachten te wisselen, maak ik nu van de
gelegenheid gebruik om een lange brief te schrijven. Bovendien, door de brief toe te
voegen aan mijn dagboek, waaraan ik zeer veel aandacht besteed, hoop ik de
herinneringen van vele dagen vast te houden. Breng mijn beste wensen over aan je
zoon Dioscurus en aan zijn moeder en grootmoeder, die ik tegelijk liefheb en beschouw
als mijn zusters. Groet namens mij de zeer eerbiedwaardige en godlovende filosofe29

en breng mijn gelukwensen over aan het gelukkige gezelschap dat van haar profetische
uitspraken geniet, vooral aan de eerbiedwaardige en heilige Theotecnus en mijn vriend
Athanasius. Wat betreft de mij zeer sympathieke Gaius, ik weet goed dat jij hem
evenzeer als ik tot een lid van de familie rekent. Je moet ook de excellente grammaticus
Theodosius mijn groeten overbrengen, die, als hij werkelijk profetische gaven had, die
goed voor ons verborgen heeft gehouden. Hij moet voorzien hebben in wat voor
situatie ik terecht zou komen, en herzag zijn oorspronkelijke plan om met mij mee te
gaan. Toch houd ik van hem en omhels hem. Als ik je een goede raad mag geven: maak
nooit een zeereis. En als je het toch om wat voor reden ook moet, doe het dan nooit
wanneer een maand ten einde loopt.
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januari 404. Hij geeft ook suggesties van andere commentatoren.

6. Bendideum is een van de havens van Alexandrië; waarschijnlijk was er een heiligdom van de
Thracische godin Bendis.

7. Zin ontleend aan Hom. Ilias 7, 217.
8. Een van de Titanen, zoon van Japetus en Oceanus’ dochter Clymenè, broer van Atlas,

Menoetius en Prometheus. Van Prometheus (vooruitdenker) is Epimetheus (achterafdenker) in
alle opzichten het tegenbeeld.
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9. De betrekkelijk geringe bemanning doet vermoeden dat het hier niet gaat om een kleine,
geroeide koopvaarder, maar om een groter zeilschip. Bij een dergelijk schip werden roeiers
alleen ingezet om havens in en uit te varen.

10. Semiramis is de Griekse naam van de Assyrische koningin Sammuramat, gemalin van koning
Shamsi Adad V (824-810 v. Chr.). De Griekse legende stelt haar voor als de dochter van de
Syrische godin Derkato en de echtgenote van de Assyrische koning Ninus. Zij zou velen steden
hebben gesticht en geweldige bouwwerken hebben laten bouwen. Ook de hangende tuinen van
Babylon worden aan haar toegeschreven.

11. Priapus is de god van de vruchtbaarheid en liefdeslust, die geliefden samenbrengt, vrouwen
vruchtbaarheid verleent en mannen potentie geeft.

12. Taphosiris, volgens Plutarchus (de Iside et Osiride 21) zo genoemd omdat zich daar het graf van
Osiris bevond.

13. Synesius geeft hier blijk van een groot gebrek aan kennis van de zeevaart. Omdat de wind uit de
verkeerde hoek kwam moest het schip ‘laveren’, over stuurboord richting zee en over bakboord
richting kust.

14. De Pentapolis was een deel van Cyrenaica, genoemd naar de vijf belangrijkste steden: Cyrene,
Apollonia, Ptolemais, Arsinoé en Berenicè.

15. Zin ontleend aan Soph: Aiax 1146.
16. Het is niet zeker welke god Synesius hier bedoelt. In deze tijd was Synesius beïnvloed door het

neoplatonisme, maar ook door de gnosis. Cf. Lacomhradc, Svnésios de Cyrène, 58-59.
17. Hom. Odyssee 4, 511.
18. Nekuiai: Hom., Odyssee 11 en 24.
19. Hom. Ilias 21,281-283.
20. Adrastia was een Thracophrygische berggodin. Onder orphische invloed werd zij beschouwd als

de verpersoonlijking van dikè. Krachtens haar wetten werd ondankbaarheid gestraft. Adrastia
wordt gelijkgesteld met Nemesis; cf. Alciphron, Epistolae 1, 10.

21. Deze Thraciër is vermoedelijk Proclus, die hem geld had geleend; cf. Lacombrade, Synésios de
Cyrène, 123; 133, noot 9.

22. Casson, Ships and seamanship, 269 is op basis van de Griekse tekst πÀλιν δb δυσπειθbς qν τe
�στÝïν καd ïυκ ε�τρïøïν ε�ς καθαÝρεσιν van oordeel dat het schip niet het standaard vierkante
razeil had, maar was voorzien van een latijnzeil, dat in de middeleeuwen veelvuldig werd
gebruikt. Hij baseert zich op de term καθαÝρεσιν, die letterlijk ‘neerlaten’ betekent. Bij een
razeil wordt het zeil niet gereefd door het te laten zakken, maar juist door het aan de ra omhoog te
trekken.

23. Nauplius, een zoon van Poseidon en koning van Euboea, was de vader van Palamedes. Hij was zo
vertoornd over de behandeling die Palamedes van de Grieken had ondergaan, dat hij op het
voorgebergte van Caphareus lichten ontstak om de Griekse schepen die uit Troje terugkeerden
te misleiden. Vele schepen leden schipbreuk.

24. Uit het gegeven dat schepen die eerder vertrokken waren later aankwamen, kan worden
geconcludeerd dat Amarantus in de stormen niet slecht geopereerd had.

25. Deze monnik was vermoedelijk een medepassagier.
26. Aphrodite had om zichzelf te wreken op de Lemnische vrouwen die haar cultus hadden

verwaarloosd, deze vrouwen een onaangename reuk gegeven waardoor zij voor hun echtgenoten
onverdragelijk werden.

27. Dezelfde constatering is te vinden bij Juvenalis, Sat. 13, 163.
28. De Cicones leefden op de kust van Thracië; cf. Hom. Odyssee 9, 47.
29. Hypatia, bij wie Synesius lange tijd studeerde.
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De beeldhouwer Aart Schonk, geboren in 1946 te Laren, volgde het Gymnasium-
Alpha te Hilversum en kreeg zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Voor zijn werk haalt hij het marmer uit de buurt van Carrara
in Italië. Uit de ongeveer 900 verschillende soorten marmer die daar zijn koos Schonk
voor het ‘statuario’, het traditionele beeldhouwmarmer met het ivoorkleurig patine.
Exposities van zijn werk zijn inmiddels geweest in Beverwijk, Diemen en Alphen aan
de Rijn (l 984).
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‘Mijn bezig zijn met klassieke motieven is a.h.w. uit de fantasie ontstaan, d.w.z. zonder
vooropgezet doel heb ik mij laten leiden door de suggesties die een bepaald blok
marmer bij mij opriep. De eerste flinke steen waaraan ik zelfstandig werkte, leek aan
één zijde op een gebroken vleugel met aan de andere zijde ruimte voor een figuur. Al
werkend kreeg ik het idee voor een vallende Icarus en ik ontdekte toen wat een
reikwijdte zo’n mythologisch motief heeft. Vanaf die tijd heeft de mythologie mij niet
meer losgelaten. Zelfs na pogingen om er eens van los te komen, blijft de mythologie
niet te overtreffen als dichterlijke verbeelding van het menselijk bestaan.’
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‘In tegenstelling tot de motieven van de 20e-eeuwse kunst zijn klassieke motieven
veelomvattend. Ik heb niet zozeer de behoefte aan te geven waarin deze tijd bijzonder
is, maar ik wil laten zien dat bepaalde basis-dingen nooit veranderen, dat je er altijd
mee betrokken kunt zijn.’

‘In Nederland bestaat een enorme weerstand tegen marmer, vooral als het om
menselijke figuren gaat. Men is gek op geboetseerde beelden, die nog vibreren van de
toets van de beeldhouwer, of als het steen moet zijn, dan liefst zandkleurig en ruw
gehakt. De reacties op mijn werk zijn te vergelijken met die op de opera: te overdreven,
te uitgesproken, te theatraal.’
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‘In Nederland vinden vooral collega’s de verhalende vorm van zijn beelden veelal een
bezwaar. In Italië is juist tegenwoordig het mythologische, het theatrale weer erg in
opkomst, ook in Amerika. De hele classicistische sfeer wordt in Nederland
afgehouden. Het is te decadent, niet Calvinistisch genoeg.’

‘In een fontein van vijf grote beeldgroepen, waar ik nu zo’n jaar of acht mee bezig ben,
probeer ik verschillende stadia van liefde uit te beelden. Narcissus en Echo, de poëzie,
de eerste verliefdheid; Dionysus en Ariadne, de opera, de lichamelijke verliefdheid;
vervolgens Pygmalion en Galathea als de komedie, de gevoelsverhefdheid en tenslotte
Orpheus en Eurydice, de tragedie, het einde van de verliefdheid, het uur van de
waarheid zou je kunnen zeggen. De vier staande beelden zij alle afgeleid van één
liggend beeld, het verbindende hoofdmotief, Venus en Adonis, het aantrekken en
afstoten in de liefde.

De architectonische structuur van de fontein moet van binnenuit ontstaan, niet als een
functionele aanpassing aan een omgeving, maar als kristallisatie van een innerlijk
proces. Het opdrachtenbestel, waarbij de architect de gegevens voor de kunst bepaalt,
is mij een gruwel. Ik werk aan mijn beelden, zoals een schrijver aan zijn romanfiguren
of een componist aan de delen van een symfonie.9

Henk van Gessel
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Worden innovaties in het vocabulaire soms gretig in het algemeen taalgebruik
opgenomen, niet zelden komt het ook voor dat ze in de struggle for life moeten
onderdoen voor andere termen. Een gelukkiger vondst kan een neologisme kansloos
maken, het kan onmiddellijk weer verdrongen worden door een krachtiger of preciezer
synoniem.

Meestal kunnen wij het prille begin van een nieuw woord nauwelijks volgen en is ons
speuren naar de eerste weerklank die het gevonden heeft tevergeefs. De Latijnse
volkstaal, die toch juist zo rijk aan vernieuwingsdrang moet zijn geweest, is voor een
groot deel voor ons een gesloten boek, en als ergens plotseling een voordien onbekend
woord verschijnt, zijn we ons maar al te zeer ervan bewust dat het opduiken van een
term in de literatuur uiterst toevallig kan zijn.
Zo vinden we even vóór 500, eerst tegen het einde van de Oudheid, het woord
modernus, dat naar het model van hestemus en hodiernus van modo (en wel in de
betekenis ‘zo juist’) gevormd is. Het is een succesvolle nieuwvorming gebleken,
uitstekend bruikbaar ter karakterisering van de vernieuwers tegenover de behou-
denden, vooral in het literaire vlak.
Zo kan Cassiodorus (Variae 4,51) van een schrijver zeggen: antiquorum diligentissi-
mus imitator, modernorum nobilissimus institutor (‘een uiterst zorgvuldig navolger
van de oude schrijvers, een zeer beroemd leraar van de moderne auteurs’). Maar wie de
geestelijke vader van het woord modernus geweest is, weten we niet.

Herhaaldelijk hebben de Romeinen zelf over het probleem van de neologismen
gereflecteerd. Toen de Griekse filosofie met haar rijkdom aan abstracta in het Latijn
verwoord moest worden, stonden de Romeinen aanvankelijk vrijwel geheel met lege
handen. Niet zonder reden smeedde Lucretius de beroemde uitdrukking patrii
sermonis egestas (‘de armoede van onze eigen taal’).

Cicero, die meermalen op het probleem teruggekomen is, heeft menige gelukkige
vondst gelanceerd. Hij vindt het allerminst verwonderlijk dat met name de vroege
Griekse stoici vele nieuwe woorden gevormd hebben: het is immers vanzelfsprekend
dat de introductie van een nieuwe ars om nieuwe woorden vraagt (De finibus 3,1,3-5).
Of het nu om musici, grammatici en rhetoren of om meer banausische groeperingen als
handwerkslieden en boeren gaat, in alle groeptalen creëert men een specifiek eigen
vocabularium. En dan brengt Cicero onmiddellijk daarop zijn eigen situatie ter sprake.
Als de oude Stoïcijnen al zoveel nieuwe termen maakten, quanto id nobis magis est
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concedendum (‘hoeveel te meer moet men ons dit toestaan’)... quibus etiam verba
parienda sunt imponendaque nova rebus novis nomina (‘die zelfs de woorden moeten
baren en nieuwe benamingen geven aan nieuwe zaken’).

Ondanks deze theoretische rechtvaardiging excuseert Cicero, die door zijn
activiteiten als vertaler van Griekse filosofische werken het Latijn en indirect niet
minder de latere talen van West-Europa essentieel verrijkt heeft, zich in de praktijk
herhaaldelijk voor zijn pogingen Griekse abstracta weer te geven en zo het voelbaar
gebrek aan begripswoorden in het Latijn te compenseren.

Hoe voorzichtig introduceert hij niet het woord medietas (naar µεσÞτης), dat in het
Franse moitié en het Italiaanse metà voortleeft: Timaeus 7,23 bina media (vix enim
audeo dicere medietates quas Graeci appellant; sed quasi ita dixerim intelligatur)
(‘twee helften; want nauwelijks durf ik medietates te zeggen volgens de Griekse
aanduiding; maar men dient me te verstaan alsof ik me zo heb uitgedrukt’). Zo
aarzelend kan de start van een woord met een grote toekomst zijn.

Aan Cicero danken we bijvoorbeeld ook de succesvolle innovatie qualitas, dat hij
naar het Griekse πïιÞτης (bij de filosofen sedert Plato en Aristoteles gangbaar)
modelleerde. Zoals πïιÞς πïιÞτης opgeleverd had, kon de stap van qualis naar qualitas
gezet worden. In totaal zeven maal bezigt hij zelfde nieuwe term, die hij kennelijk zelf
geslaagd vindt. Als we het woord maar gebruiken, zegt hij zelf, verdwijnt het onwennig
gevoel snel genoeg. (Acad. priora 27: Faciamus igitur tractando usitatius hoc verbum
et tritius).1 De verbazing over het feit dat zelfs dit succeswoord eens vreemd en
ongewoon was, klinkt door bij Martianus Capella (De nuptiis Philologiae et Mercurii 5,
510): quod nomen numquam fuerat in Latinis, quo et auribus temperandum et
msolentia fugienda (‘bij de Latijnen was die term nog nooit gebruikt, waardoor men
moest zorgen de oren niet te kwetsen en het al te ongewone te vermijden’).

Het leeuwendeel van deze innovaties dient ter weergave van een Grieks woord.
Hoewel er bij de meeste literatoren en met name bij de Romeinse aristocratie verzet
rees tegen het binnendringen van steeds meer Griekse termen, was de vloed niet te
keren. De volkstaal had met deze kategorie van neologismen nooit problemen gehad:
de taal van zeelui, handelaren en slaven raakte, toen de contacten met de Grieken
eenmaal intensiever geworden waren, ermee doorspekt. Het purisme van de
conservatieve senaatskringen wordt treffend geïllustreerd door een anecdote bij
Suetonius (Vila Tiberii 71): keizer Tiberius excuseert zich bij de senaat als hij zich bij
gelegenheid van het woord monopolium bedient (ut monopolium nominaturus veniam
prius postularet, quod sibi verbo peregrino utendum esset), en als hij eens in een
senaatsbesluit het woord emblema hoort, wenst hij dit woord in een Latijns equivalent
gewijzigd te zien (cum in quodam decreto patrum �µâληµα recitaretur, commutandam
censuit vocem).

Evenals Cicero heeft Seneca, die zich meermalen over het gebrek aan geschikte
Latijnse abstracta beklaagt, vernieuwend op het Latijn gewerkt. Om ons hier tot één
voorbeeld te beperken: onze woorden contemplatief en actief gsim op hem terug: (Ep.
95,10) philosophia autem et contemplativa est et activa (vertaling van θεωρητικÞς en
πρακτικÞς).2

In zijn rhetorisch handboek spreekt de theoreticus Quimilianus meermalen over
nieuwvormingen. Hij beseft dat ze soms een schokeffect te weeg kunnen brengen,
maar ziet het belang van hun bijdrage tot verrijking van de taal in.3 Hij beschouwt dit
voortdurende groeiproces van een taal als een historisch gegeven. Na vermelding van
een aantal auteurs, op wier naam nieuwe woorden en woordbetekenissen staan,
concludeert hij (Inst. or. 8,3,35) Audendum itaque; neque enim accedo Celso, qui ab
oratore verba fingi vetat (‘Laat men het rustig wagen; want ik sluit mij niet aan bij
Celsus’ opvatting, die het smeden van nieuwe woorden door een redenaar afwijst’).
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Met name vermeldt hij als taakchepper de Stoïcijn Sergius Plautus (eerste eeuw). ‘Al
lijken sommige van diens scheppingen wel erg cru zoals ens en essentia4 (Inst. or. 8,3,33
quorum dura quaedam admodum videntur, ut ‘ens’ et ‘essentia’), in principe is er niets
tegen een dergelijk taalkundig procédé en we doen ons zelf te kort als we ze niet
accepteren.” Met een dergelijke houding zet Quintilianus de lijn van Cicero voort.

De redenaar, aldus Quintilianus, zal misschien soms prudenter dienen te zijn dan
andere literatoren (ib. 4,1,58). Vooral in het begin vaneen rede voor het gerecht is het
raadzaam grote voorzichtigheid in de woordkeus te betrachten en niet met gewaagde
nieuwigheden te komen om niet bij voorbaat door een geforceerd taalgebruik de rechters
tegen zich in te nemen.;

De snuffelaar in het Romeinse verleden Aulus Gellius komt meermalen op woorden
in hun beginfase te spreken. Dank zij hem is o.a. het bekende woord van Caesar dat
men een ongewoon en ongebruikelijk woord als klip moet ontwijken overgeleverd
(Noct. Att. 1,10,4). Volgens Gellius kunnen oude en reeds vergeten woorden hetzelfde
effect hebben als neologismen. Archaismen kunnen verrassend klinken en daardoor
eventueel bij de toehoorder afwijzende reacties oproepen (Noct. Att. 11,7,1).
Vooral de vertaler van een Griekse tekst ziet zich telkens weer met het probleem
geconfronteerd of hij een neologisme zal wagen. Eenmaal (Noct. Att. 16,8,5) lost
Gellius zelf het probleem radicaal op door zich aan een vertaling te onttrekken: Hoc
ego supersedi vertere, quia novis et inconditis verbis utendum tuit, quas pati aures per
insolentiam vix possent (‘Ik heb er van af gezien dit te vertalen, omdat ik nieuwe en
niet bestaande woorden zou moeten gebruiken, onze oren zouden nauwelijks tegen
dergelijke ongebruikelijke termen kunnen’).

Elders signaleert hij het gevaar van onverstaanbaarheid wanneer men bij het
vormen van een nieuw woord teveel uitgaat van de etymologie of van de bestand-
delen waaruit een woord is opgebouwd. Zo in Noct. Att. 1952,2 bij de vertaling van
�κÞλαστïς: nos eos vel ‘incontinentes’ dicimus vel ‘intemperantes’; �κïλÀστïυς enim
si interpretari coactius velis, nimis id verbum insolens erit (‘Wij zeggen incontinentes
(onbeheerst) of intemperantes (die zich niet weten te matigen); want als
men �κïλÀστïυς al te zeer volgens de woordbestanddelen wil vertalen en te dicht bij
het woord blijven, zal de vertaling een al te ongebruikelijke term opleveren’).

Ook in de latere Oudheid is het Latijn een levende taal gebleven, waartoe de
massaal groeiende stroom neologismen het zijne heeft bijgedragen. In de taaltuin van
Augustinus ontkiemt voor het eerst het woord mentaal maar hij laat het meteen weer
verdorren. Hij vermeldt het als een mogelijkheid die hij tegelijkertijd weer verwerpt:
(De Genesi ad litteram 12,7) hier duidt hij met corporalis en spiritalis twee kategorieën
vizioenen aan, waarna hij intellectualis als kwalificatie van de derde groep prefereert.
Intellectuale ab intellectu, quia mentale a mente ipsa vocabuli novitate nimis absur-
dum est, ut dicamus (“intellectualis van intellectus, immers juist vanwege de nieuwheid
van het woord zou het al te dwaas zijn mentalis, afgeleid van mens, te bezigen’).
Augustinus durft het niet aan mentalis, tenminste niet in deze kontekst, te lanceren.

Herhaaldelijk spreekt Augustinus over de vele innovaties, die het christendom in
het Latijn teweeggebracht heeft. Hij verdedigt de nieuwe christelijke terminologie, al
begrijpt hij dat het soms moeilijk is een ongebruikelijk woord te accepteren. Graag
gebruikt hij ter verdediging het argument dat de waarheid boven de latiniteit dient te
prevaleren. Cf. Sermo 299,6 (over Salvator) Nee quaerant grammatici quam sit lati-
num, sed christiani quam verum. Salus enim latinum nomen est. Salvare et Salvator,
non fuerunt haec lanna antequam veniret Salvator: quando ad latinos venit, et haec
latina fecit (‘En laten de grammatici niet proberen na te gaan, van welke kwaliteit deze
Latijnse term is, maar de christenen wel, hoezeer hij met de waarheid in overeenstem-
ming is. Salus is immers een bestaand Latijns woord. Salvare en Salvator, die woorden

90



bestonden in het Latijn niet voor de Verlosser kwam. Toen Hij tot de Latijnen kwam,
heeft Hij ook deze Latijnse woorden gevormd’). Dat salvare (Fr. sauver) niet on-
middellijk algemeen aanvaard werd, blijkt ook uit een opmerking van Augustinus over
de vertaling van Ps. 105,10 (et salvavit eos). Sommige vertalers, zegt hij, hebben de
voorkeur gegeven aan een ander synoniem of aan een omschrijving (salvos fecit eos;
redemit eos).

Hoewel Augustinus’ tijdgenoot Hieronymus zelf terughoudendheid betracht bij het
gebruik van neologismen, verdedigt hij toch meermalen met nadruk het recht de taal te
innoveren. In In Gal. 1,11 trekt hij van leer tegen hen die de spot drijven met de vele
innovaties in het christelijk taalgebruik. Had immers hun grote voorbeeld Cicero zelf
niet in ruime mate in zijn filosofische werken soortgelijke procédé’s toegepast? ‘Laten
ze er maar eens op letten, hoe hij zich gedwongen zag zulke wonderlijke termen (tanta
verborum portenta) te vormen als nog nooit het oor van een Latijn gehoord heeft en
dit, terwijl hij vanuit het Grieks, een nauw verwante taal, in de onze vertaalde. Hoe zal
het hen dan vergaan, die vanuit het moeilijke Hebreeuws het specifieke taaleigen tot
uitdrukking trachten te brengen? En toch is wat nieuw klinkt in zoveel boeken van de
Schrift veel minder dan wat Cicero in een klein werk aan neologismen gevormd heeft’
Dit laatste zin is een rhetorische ontboezeming en zeker niet vrij van enige overdrij-
ving.

NOTEN

1. óók elders spreekt hij over het gewenningsproces dat nodig is, voordat een neologisme
algemeen ingang vindt: (Nat. deor. 1,95) sive beatitas sive beatitudo dicenda est, utrumque
omnino durum, sed usu mollienda nobis verba sunt. (‘Hetzij men beatitas hetzij men beatitudo wil
zeggen; beiden klinken uitzonderlijk hard, maar door ze te gebruiken moeten wij de woorden de
nodige soepelheid geven’). Neologismen worden in de tekst soms gekarakteriseerd met termen als
novus (nieuw), inaudilus (nog niet eerder gehoord), incognitus (onbekend); infrequens (weinig
gangbaar), insolens (ongewoon) en inusitatus (ongebruikelijk).

2. Cf. Quintilianus, Inst. or. 2,18,5, waar ode de voorganger van ons woord ‘administratief voor het
eerst opduikt.

3. Zie K. Barwick, Quintilians Stellung zu dem Problem sprachlicher Neuschöpfungen, Philol. 91
(1936), p. 89-113.

4. Volgens Seneca (Ep. 58,6) zou essentia door Cicero bedacht zijn, maaf het komt nergens in diens
filosofische werken voor.
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