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De betekenis van dromen
‘Wie een juist inzicht heeft in de tekens
die zich in de slaap voordoen, zal ontdekken dat zij een grote betekenis hebben
voor alle dingen.’ Deze uitspraak van de
schrijver van het Hippocratische werk
‘Over de leefwijze’ (De victu IV 86) weerspiegelt de in de antieke Griekse wereld
wijdverbreide overtuiging dat dromen
van grote waarde zijn als aanwijzingen of
tekens (‘sêmeia’, ‘tekmèria’): van goddelijke bedoelingen, van dingen die in de
toekomst (kunnen) gaan gebeuren, van
dingen waarvan mensen normaal gesproken geen kennis hebben; maar ook tekens
van de gesteldheid van het lichaam, van
op handen zijnde stoornissen in de
fysieke gesteldheid van de dromer of van
zijn psychische worstelingen. Vandaar dat
deze medische schrijver een heel boek
wijdt aan de interpretatie van dromen
vanuit diagnostisch of prognostisch
gezichtspunt. De interpretatie van dromen die van goddelijke afkomst zijn, ligt
buiten zijn competentie, zo schrijft hij;
maar wat de ziel aan voortekens over het
lichaam biedt, moet door de arts nauwkeurig worden onderzocht met het oog op
preventieve behandeling (De victu IV 87).
De droom speelde een belangrijke rol in
de Griekse godsdienst, met name in de
cultus van Asclepius. De interpretatie van
bijzondere of dubbelzinnige dromen was

voorbehouden aan zieners. Het geloof in
de goddelijke herkomst van bepaalde dromen vinden we gereflecteerd in de verhalende literatuur (met name in Homerus
en Herodotus), waar de verteller soms op
psychologisch belangrijke momenten (bijvoorbeeld voorafgaand aan een significante beslissing of handeling) een droomervaring van een van de personages inlast. In weerwil van dit veelvuldige gebruik gold de droom als een moeilijk
grijpbaar, ambivalent verschijnsel: reeds
Homerus spreekt van de twee poorten
van hoorn en ivoor (Odyssee 19, 560 vv.)
waaruit ware en onware dromen voortkomen. De Grieken beseften dat dromen
weliswaar veel overeenkomsten vertonen
met het leven van overdag, maar vaak
tegelijkertijd bizar en fantastisch zijn.
Onduidelijk is niet alleen de status van
wat ons in de droom verschijnt (is het
‘werkelijkheid’ of schijn? Of is het een
andere werkelijkheid dan die welke zich
in de waaktoestand aan ons voordoet?),
ook de droomervaring zelf is elusief, onttrekt zich aan onze bewuste controle. Is
dromen een speciale vorm van waarnemen, denken of voorstellen? Of is het iets
wat van buiten af op ons afkomt?
Deze vragen leidden in het 5de- en 4deeeuwse Griekenland tot een theoretische
bezinning op het verschijnsel van de
droom op zichzelf. Filosofen als Heraclitus
en Plato benaderden de droom vooral
vanuit kentheoretisch gezichtspunt: welk
‘inzicht’ wordt ons door middel van dromen gegeven en hoe betrouwbaar is het?

Democritus en Aristoteles kozen een meer
biologisch-psychologische invalshoek:
dromen is net als waarnemen, herinneren
en ademhalen een ‘ervaring’ (‘pathos’)
van levende wezens (mensen zowel als
dieren) en verdient daarom een zelfde
bestudering als deze andere functies.

melnaam Parva naturalia; zijn droomtheorie is vervat in de werkjes De insomniis en
De divinatione per somnum.
In deze hoogst intelligente, maar uiterst
beknopte (en daarom vaak moeilijk te interpreteren) teksten behandelt Aristoteles
de volgende vragen:

Aristoteles als psycholoog
In de welhaast grenzeloze belangstelling
die Aristoteles voor alle mogelijke natuurlijke verschijnselen en menselijke activiteiten aan de dag legt, neemt de droom
een kleine maar interessante plaats in.
Aristoteles hecht weinig belang aan dromen: hij verwerpt de gedachte dat ze van
goddelijke afkomst zouden zijn en acht de
‘kennis’ die ze in sommige gevallen bieden te onzeker om er veel informatieve
waarde aan toe te kennen. Daarmee
plaatst hij zich naar antieke maatstaven in
een tamelijk uitzonderlijke positie, maar
worden zijn beschouwingen voor
moderne lezers een stuk interessanter.
Aristoteles’ bemoeienis met de droom
moet gezien worden in het kader van zijn
psychologie, of liever gezegd: psychofysiologie. Want de studie van de ziel
behoort volgens Aristoteles tot het terrein
van de fysica, die verschijnselen zowel
vanuit hun formele als hun materiële
aspect onderzoekt. Ook alle ‘mentale’
gewaarwordingen (waarnemen, voelen,
herinneren, slapen, dromen) hebben volgens hem een materiële, fysiologische
component, namelijk in de vorm van
bewegingen in de waarnemingsorganen
en van transport van zintuiglijke en
motorische ‘signalen’ door het lichaam
door middel van het bloed. In het voetspoor van zijn centrale werk over de ziel
(De anima) behandelt Aristoteles achtereenvolgens zintuiglijke waarneming, geheugen en herinnering, slapen en waken,
dromen en voorspelling van de toekomst
in de slaap, ademhaling, groeien en afsterven, leven en dood. Deze verhandelingen
worden meestal aangeduid met de verza-

1. Tot welk ‘deel’ van de ziel behoort de
droom, en hoe verhoudt hij zich tot de
waarneming (‘aisthêsis’) het denken
(‘noêsis’) en de voorstelling (‘phantasia’)?
2. Hoe ontstaan dromen?
3. Wat is het wezen van de droom, hoe
moet hij gedefinieerd woorden?
4. Is het mogelijk in de slaap de toekomst
te voorzien, en zo ja op welke manier?
5. Van welke aard zijn de objecten die in
de slaap worden voorzien?
Ook Aristoteles ziet zich voor de opgave
gesteld ten minste twee onomstotelijke
ervaringsgegevens met elkaar te rijmen.
Dromen vertonen veel overeenkomsten
met wat de dromer in de waaktoestand
meemaakt, heeft meegemaakt of zal meemaken. Maar daarnaast zijn dromen veelal bizar: ze bestaan uit elementen die
weliswaar aan de werkelijkheid ontleend
zijn, maar die zich in een verdraaide, vertekende samenhang aan de dromer voordoen. Soms is de samenhang zelfs volstrekt onduidelijk. Daarbij komt nog de
complicatie dat we ons onze dromen niet
altijd goed kunnen herinneren: ook de
herinnering vervormt onze ervaring.
Aristoteles probeert deze verschijnselen
te verklaren door de volgende ontstaanswijze van dromen aan te nemen. Tijdens
de waaktoestand staan onze zintuigen
bloot aan ontelbaar veel zintuiglijke prikkels (‘kinêseis’, ‘bewegingen’). Sommige ‘
van deze prikkels zijn krachtig, andere
zwak. Nu maken de krachtige bewegingen de zwakke als het ware onmerkbaar,
‘zoals een sterker licht een minder sterk
licht, zoals heviger pijn minder hevige
pijn verborgen doet blijven’. De sterkere
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bewegingen worden door het waarnemende subject (het levend wezen welks
waamemingsorganen worden gestimuleerd) wel opgemerkt, de zwakkere niet.
Een van de hoekstenen van Aristoteles’
droomtheorie is nu dat de ‘resten’ van
deze niet-opgemerkte bewegingen in de
waamemingsorganen bewaard blijven,
ook wanneer het object dat de prikkel
veroorzaakte niet meer aanwezig is of de
prikkel niet langer uitoefent. Dit laatste is
het geval in de slaap, want dan zijn volgens Aristoteles de waamemingsorganen
niet actief. In deze toestand worden de
resten van de zwakke, tijdens de waaktoestand niet opgemerkte bewegingen als
het ware gereactiveerd: doordat er nu
geen sprake meer is van competitie met
sterkere bewegingen, kunnen de zwakkere zich ongehinderd aan het waarnemende subject voordoen. Het opmerken
van deze zwakkere bewegingen is het eigenlijke dromen.
Fysiologisch stelt Aristoteles zich het
dromen als volgt voor: behalve de afzonderlijke zintuigen en hun organen is er
ook nog een centrum of ‘principe’ van
waarneming, zetelend in het hart. Het
opmerken van een sensitieve prikkel (het
‘bewust waarnemen’, zouden wij zeggen)
berust hierop dat de betreffende beweging vanuit het perifere waarnemingsorgaan (bijvoorbeeld het oog of het oor) tot
het waarnemingscentrum in het hart
doordringt. Hoe Aristoteles zich het
transport van deze prikkel voorstelt, is
niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk denkt hij dat dit via het bloed
geschiedt, dat als bemiddelende instantie
tussen het hart en de waamemingsorganen optreedt. De genoemde zwakke
bewegingen slagen er in de waaktoestand
niet in tot het hart door te dringen: in de
slaap echter, wanneer de concurrentie
met krachtigere bewegingen is opgehouden, lukt dat ze wel. Dit fysiologische
proces kan worden beïnvloed of verstoord door onregelmatigheden in de

lichamelijke gesteldheid van de dromer:
zo kan een overvloed aan lichaamswarmte ten gevolge van voedsel of dronkenschap het transport van zintuiglijke
informatie belemmeren, zodat de informatie sterk verdraaid of zelfs helemaal niet
tot het hart doordringt. In sommige fasen
van de slaap, bijvoorbeeld net na het
eten, dromen we niet: pas wanneer de
met de verwerking van voedsel gepaard
gaande verwarring in het lichaam tot rust
is gekomen, kunnen heldere en coherente
droombeelden ontstaan. Dit geschiedt in
een relatief late fase van de slaap, wanneer we eigenlijk al weer op weg zijn
wakker te worden (slapen is namelijk volgens Aristoteles een gevolg van de verwerking van voedsel door het lichaam: als
dit proces voltooid is, ontwaken we).
Op deze manier kan worden begrepen
dat dromen overeenkomsten vertonen
met wat de dromer overdag meemaakt
(dromen bestaan immers uit restanten
van waarnemingen uit de waaktoestand),
maar ook dat die elementen vaak in een
heel andere dan de oorspronkelijke
samenhang verschijnen. Sommige elementen zijn verdwenen, andere van
plaats veranderd. De bedrieglijkheid van
dromen ligt volgens Aristoteles echter
niet zozeer in de verdraaiing van de zintuiglijke informatie, maar in de mate
waarin we al dan niet beseffen dat wat
zich aan ons voordoet niet werkelijk (dat
wil zeggen: een actuele prikkel van een
daadwerkelijk aanwezig object), maar
slechts een droombeeld (een restant van
een eerder waargenomen object) is: nu
eens zijn we ons daarvan - en van het
tijdsverschil tussen het moment van
waarnemen en het moment van dromen bewust, dan weer laten we ons misleiden
en realiseren we ons pas bij het ontwaken
dat we alleen maar gedroomd hebben.
Theorie en empirie
Aristoteles’ uiteenzetting geeft blijk van
een interessante verbinding tussen

scherpe empirische waarnemingen en
theoretische vooronderstellingen. Zo
erkent hij het ervaringsfeit dat we soms
tijdens onze slaap toch contact met ‘de
buitenwereld’ kunnen hebben: we worden immers wakker van fel licht en harde
geluiden. Soms beelden we ons vlak voor
het ontwaken iets in wat in feite door een
actuele stimulus (en dus niet door een
restant van een eerder gedane waarneming) wordt veroorzaakt: we ‘dromen’
over een blaffende hond en komen bij het
ontwaken tot de ontdekking dat de hond
van de buren weer eens te keer gaat; of
(om een voorbeeld te noemen dat aan
Freud ontleend is) we dromen dat iemand
een stapel borden in gruzelementen laat
vallen en worden wakker van het gerinkel
van de wekker. Dergelijke ervaringen - die
strikt genomen op gespannen voet staan
met Aristoteles’ vooronderstelling dat er
tijdens de slaap geen waarneming plaatsvindt - zijn volgens Aristoteles geen dromen, maar vervormde waarnemingen die
een mens kan ervaren doordat hij al slapend ‘in zekere zin reeds wakker is’; slapen en waken zijn geen absolute tegengestelden, de grens tussen beide is
vloeiend. Daarom zal het ook niet altijd
zijn uit te maken of we dromen of hallucineren. De definitie van de droom blijft
echter luiden: ‘de droom is de voorstelling
die geschiedt tengevolge van de beweging van de waarnemingseffecten wanneer men slaapt en in de hoedanigheid
dat men slaapt’ (De insomniis 462 a 29-31).
Op andere plaatsen zijn Aristoteles’
observaties eenvoudig in strijd met de
werkelijkheid (bijvoorbeeld zijn bewering
dat we direct na het eten niet dromen) of
vertonen ze kenmerken van systeemdwang (bijvoorbeeld zijn bewering dat
kleine kinderen helemaal niet dromen,
maar wel in de slaap bepaalde waarnemingen hebben: De insomniis 461 a 12-13;
De generatione animalium 779 a 13). Daarnaast vertoont Aristoteles’ theorie merkwaardige omissies en onduidelijkheden.

In de inhoud, de structuur, het vêrhalende karakter van de droom als een opeenvolging van gebeurtenissen en in de
eventuele betekenis van dromen is hij
nauwelijks geïnteresseerd - wat vermoedelijk samenhangt met het feit dat hij aan
dromen geen duidelijke functie en geen
‘doeloorzaak’ [‘telos’] toekent. Ook de verhouding tussen denkactiviteit tijdens de,
slaap - waarvan hij het bestaan erkent en het dromen blijft onopgehelderd. Aristoteles gaat uit van een zeer elementaire;
opvatting van de droom (het ‘enhupnion’) als een ‘phantasma’, ‘voorstelling’
of ‘verschijning’: hij spreekt niet van dingen die ‘in de droom’ gebeuren of van gedachten in de droom, hoogstens van dromen die met gedachten gepaard kunnem
gaan. De interessante vraag of het dromen van mensen verschillend is van dat
van dieren (die volgens Aristoteles wel
dromen, maar geen rationele functies bezitten), komt in de tekst niet aan de orde.
Voorspellende dromen
Het verschijnsel van de voorspellende
droom heeft de mensheid eeuwen lang
geïntrigeerd en tot tal van speculaties
over bijzondere krachten en kosmische
samenhangen geleid. Aristoteles zelf
(evenals Democritus) beschouwde het
fenomeen als een belangrijke oorzaak
waarom mensen in het bestaan van
goden zijn gaan geloven: een dergelijke
bijzondere kennis, zo meende men, moet
toch een bovenmenselijke oorsprong hebben. Wijd verbreid was dan ook het
geloof dat dromen een bepaalde door
goden gezonden wijsheid bevatten; en
het empirisch waarneembare feit dat sommige dromen inderdaad met een daarna
plaatsvindende gebeurtenis overeenstemmen, heeft mensen ertoe gebracht, aldus
Aristoteles, om aan alle dromen in het
algemeen een dergelijke profetische betekenis toe te kennen. In die gevallen waar
deze niet direct duidelijk was, werd gebruik gemaakt van interpretatietechnie-
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ken (allegorie, allerlei vormen van symbolische en metaforische duiding;) of werden
professionele droomuitleggers ingeschakeld om een bij de droom passend referentiepunt te vinden. De activiteit van
deze mensen wordt door Aristoteles gekarakteriseerd als een uiting van het associatieve vermogen tot het ‘zien van gelijkenissen’.
Aristoteles neemt tegenover het verschijnsel een belangstellende, maar tegen
de bestaande opinies erover een zeer kritische houding aan. Hij erkent dat dromen in een aantal gevallen een getrouwe
weergave van een toekomstige stand van
zaken bevatten. De bewering dat dit voor
alle dromen zou gelden, wijst hij echter
van de hand. Ook de verklaring, als zouden voorspellende dromen aan een soort
goddelijke ingeving of inspiratie moeten
worden toegeschreven, is voor hem niet
acceptabel. Grappig is het argument dat
hij tegen deze opvatting aanvoert: ‘Om
die reden komt deze ervaring [het voorspellen van bepaalde toekomstige gebeurtenissen in de slaap] bij simpele mensen
voor en niet bij de meest intelligente.
Immers, zij zou overdag voorkomen en bij
intelligente mensen, als het een god zou
zijn die haar zond; maar zo [als wij het
verschijnsel verklaren] is het heel begrijpelijk dat simpele mensen de toekomst
voorzien: het verstand van dergelijke lieden is namelijk niet tot geconcentreerd
nadenken in staat, maar als het ware leeg
en van alles verlaten, en als het in beweging wordt gezet, laat het zich meevoeren
door datgene wat het in beweging zet’
(De divinatione per somnum 464 a 20-24).
Aristoteles laat de vraag of er goden bestaan en of ze de mensen kennis van de
toekomst schenken in het midden. Hij
betoogt slechts dat als ze dat zouden
doen, nog steeds zou gelden (a) dat de
goddelijke gunst eerder mensen zou gelden die in moreel of intellectueel opzicht
uitmuntend zijn dan eenvoudige lieden
en (b) dat de goden dit inzicht in de

toekomst eerder overdag dan ‘s nachts
aan deze mensen zouden schenken.
Met deze stellingname keert Aristoteles
zich tegen vrijwel de gehele Griekse traditie, niet alleen die van het volksgeloof,
maar ook die van wijsgeren als Pythago—
ras en Plato. Het in twijfel trekken van de
goddelijke zorg [‘theia epimeleia’] voor de
mensen - wat Aristoteles dus niet doet,
maar wat men gemakkelijk in zijn argumenten kan projecteren - en van de mantiek als een vorm daarvan - wat Aristoteles wél met zoveel woorden doet - werd
in de 4de eeuw al gauw als een vorm van
‘asebeia’ [‘goddeloosheid’] beschouwd.
Ook Aristoteles werd op latere leeftijd
van ‘asebeia’ beschuldigd; de redenen
daarvan zijn ons niet bekend, maar het is
denkbaar dat zij met deze (en andere in
zijn werk aanwezige) ‘verlichte’ denkbeelden over alom geaccepteerde religieuze
gewoonten samenhingen.
Pogingen tot verklaring
In plaats van de in zijn ogen onjuiste
verklaringen van voorspellende dromen
benadert Aristoteles het verschijnsel vanuit drie verschillende perspectieven: de
relatie tussen de droom en de toekomstige gebeurtenis, de status van die gebeurtenis en de psychofysische geaardheid van de dromer.
De eerste vraag die hij stelt, is die naar
de causale verhouding tussen de droom
en de gebeurtenis die in de droom wordt
voorspeld (en die in de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt). Hij onderscheidt
hier drie mogelijkheden: de droom kan
een teken zijn dat naar de gebeurtenis
vooruitwijst; de droom kan oorzaak zijn
van de gebeurtenis: en de droom kan met
de gebeurtenis samenvallen zonder er causaal mee te zijn verbonden. Als voorbeeld
van de eerste mogelijkheid noemt Aristoteles - vermoedelijk met een verwijzing
naar de aan het begin van dit artikel geciteerde Hippocratische schrijver - het gebruik dat artsen maken van dromen als

signalen van een op handen zijnde verslechtering van de lichamelijke toestand
van de patiënt. In dit geval is er sprake
van een tegenwoordige stand van zaken
A - een bepaalde fysieke gesteldheid - en
een mogelijke toekomstige stand van
zaken B - een pathologische situatie die
hiervan het gevolg kan zijn - en een
droom C. De droom C wordt veroorzaakt
door A en wijst vooruit naar B. C is dus
een teken van B.
Van de tweede mogelijkheid - dat de
droom oorzaak is van de gebeurtenis geeft Aristoteles handelingen als voorbeeld die de dromer eerst in zijn droom
en vervolgens in werkelijkheid verricht:
in dit geval is er sprake van ‘voorbereiding’ van de handeling door de mentale
‘beweging’ van de droom.
Voor beide situaties onderscheidt Aristo
teles twee varianten: die waarin de toekomstige situatie (de door de droom aangekondigde gebeurtenis; de door de
droom voorbereide gebeurtenis) daadwerkelijk plaatsvindt, en die waarin die gebeurtenis weliswaar ‘staat te gebeuren’
maar niet werkelijk plaatsvindt, doordat
zij door tussenkomst van andere factoren
wordt verhinderd (bijvoorbeeld: ik droom
dat ik in Amsterdam aankom. De volgende dag maak ik mij op om naar
Amsterdam te gaan. Maar onderweg
breek ik mijn been en ik moet naar het
ziekenhuis; ik kom dus niet in Amsterdam
aan).
Voor de derde mogelijkheid - dat de
droom slechts met de gebeurtenis samenvalt, zonder er op een of andere fysische
wijze mee verbonden te zijn - gebruikt
Aristoteles het woord ‘sumptóma’, ‘coïncidentie’. De overgrote meerderheid van
voorspellende dromen behoort volgens
Aristoteles tot deze categorie. Hij vergelijkt ze met een situatie die iedereen uit
ervaring kent: je denkt aan iemand en
even later duikt de persoon in kwestie
plotseling op. Zulke coïncidenties zijn
volstrekt normaal; maar doordat het coïn-

cidenties zijn, gehoorzamen ze aan geen
enkele regelmaat of causale samenhang.
Met de meeste dromen correspondeert
dan ook geen daadwerkelijke toekomstige
situatie of gebeurtenis; voorspellende dromen behoren dus tot de uitzonderingen.
Een tweede vraag die Aristoteles stelt, is
van welke aard de gebeurtenissen zijn die
we in onze slaap kunnen voorzien. Een
belangrijk criterium hierbij is de vraag of
de gebeurtenis haar oorsprong vindt in
de dromer zelf of niet. In de genoemde
voorbeelden van ziekten die in het
lichaam van de dromer op handen zijn, of
handelingen die de dromer in de toekomst gaat verrichten, ligt de oorsprong
van de gebeurtenis in de dromer zelf. Ook
het verschijnsel dat we dikwijls voorspellende dromen hebben over personen die
ons na staan, heeft hiermee te maken.
Maar bij gebeurtenissen waarin de dromer op geen enkele wijze de hand heeft
(bijvoorbeeld wanneer ik droom van een
gebeurtenis die zich op honderdduizend
kilometer afstand van mij voltrekt) ligt
het volgens Aristoteles in de meeste
gevallen voor de hand dat we met een
coïncidentie zonder enig oorzakelijk verband te doen hebben. Verderop in het
geschrift overweegt Aristoteles nog een
alternatieve verklaring voor dit verschijnsel. Hij zegt dat het mogelijk is dat ‘bewegingen’ tijdens de nacht (wanneer er minder wind is) zich van ver gelegen objecten verplaatsen naar de plaats waar de
dromer zich bevindt en zich aan de dromer voordoen: deze bewegingen leveren
het materiaal op basis waarvan de dromer
de toekomst voorziet. In dit geval is de
droom een teken van de gebeurtenis,
ofschoon de dromer zelf geen invloed
uitoefent op de gebeurtenis.
In deze formulering (met name het ‘op
basis waarvan’) schuilt de zwakte van
Aristoteles’ theorie. Een verklaring als de
zijne biedt immers alleen ruimte voor het
beschikken over kennis van tegenwoordige of reeds verleden standen van zaken:
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hoe de dromer uit die kennis de bijbehorende toekomstige stand van zaken
‘raadt’ of ‘afleidt’, maakt hij niet duidelijk.
Net zo min als enig andere theorie van
helderziendheid in de tijd legt de verklaring van Aristoteles uit hoe we van toekomstige gebeurtenissen kunnen weten
dat ze zullen gebeuren: dat we zo nu en
dan een toevalstreffer scoren, is nog wel
te begrijpen, maar dat er sprake zou zijn
van een structureel vermogen tot het
voorspellen van de toekomst, is niet te
verklaren.
Aristoteles gaat dan ook niet zo ver dat
hij spreekt van mantische kennis. Wel
heeft hij oog voor het gegeven dat sommige mensen van nature bepaalde helderziende vermogens hebben. Maar uit de
verklaring die hij daarvoor geeft, blijkt
meteen zijn geringe achting voor een dergelijke twijfelachtige vaardigheid. Deze
mensen, zo betoogt hij, zitten fysiek en
mentaal zo in elkaar dat ze meer ‘phantasmata’ hebben dan andere mensen; statistisch gezien is bij hen de kans dus
groter dat daar een voorstelling tussen zit
die overeenkomt met een gebeurtenis in
de toekomst. Hun vatbaarheid danken ze
aan een constitutie (hun ‘phusis’) die er
ook verantwoordelijk voor is dat hun verstandelijke vermogens - en dus hun
geschiktheid om een geslaagd leven te
leiden - beneden het wenselijke peil liggen. Helderziendheid blijft dus een kwestie van dom geluk, waar een mens weinig
heil van kan verwachten.
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Nachleben
De divinatione per somnum is door zijn kritische houding en intelligente vraagstelling
een uniek geschriftje, dat op latere discussies over de waarzegkunst (bijvoorbeeld
tussen de Stoa en de Scepsis, zoals Cicero’s dialoog De divinatione die weerspiegelt) een duidelijk aanwijsbare invloed
heeft gehad. Samen met De insommis
vormt het de enige theoretische en systematische reflectie op het verschijnsel van

de droom die ons uit de oudheid is overgeleverd. Tot in de late oudheid (bijvoorbeeld bij Galenus en de bisschop Synesius van Cyrene) en in de middeleeuwen
toe (met name in de Arabische natuurwetenschap) hebben Aristoteles’ opvattingen doorgewerkt. Zelfs Freud, een van de
grondleggers van het moderne droomonderzoek, spreekt in de inleiding van Die
Traumdeutung in lovende bewoordingen
over Aristoteles’ prestaties op dit terrein.
Veel van wat Aristoteles over dromen
zegt, is natuurlijk door later onderzoek
achterhaald. Maar in het licht van de gebrekkige technische middelen die hem ter
beschikking stonden en tegen de achtergrond van de voor wetenschappelijk onderzoek niet bepaald bevorderlijke houding die men in zijn tijd tegenover dromen aannam, kan zijn droomtheorie met
recht als pionierswerk worden
beschouwd.
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Über Träume. Über die Weissagung im Schlaf. (Aristoteles. Werke in deutscher Übersetzung. Begr. von
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Julianus de Afvallige
Ficta et facta
H.C. Teitler

‘ΝενÝκηκασ Γαλιλα σ’ [‘Je hebt gewonnen,
Galileeèr’]! Volgens Theodoretus van
Cyrrhus (Hist.Eccl. 3.25.7) zou keizer Julianus de Afvallige deze woorden op zijn
sterfbed hebben uitgeroepen. Terwijl hij
het bloed dat uit zijn wond stroomde in
zijn handen opving en dit vervolgens in
de richting van de hemel slingerde, riep
hij, zo wil de traditie, het zojuist geciteerde.
Het zijn beroemde woorden, maar ze
zijn apocrief. Julianus is gestorven in het
jaar 363, Theodoretus schreef zijn kerkgeschiedenis zo’n tachtig jaar na Julianus’
dood. Bij geen van de schrijvers die vóór
Theodoretus gewag hebben gemaakt van
het stervensuur van Julianus zijn de
woorden overgeleverd, noch bij Ammianus Marcellinus, de belangrijkste Romeinse geschiedschrijver sinds Tacitus, noch
bij de met Julianus zeer bevriende retor
Libanius, noch bij Gregorius van Nazianzus, de Cappadocische kerkvader die
twee venijnige invectieven tegen Julianus
geschreven heeft. Aan dit drietal vooral,
tijdgenoten van de keizer over wie dit
artikel gaat, danken wij onze kennis over
Julianus - ik laat Julianus’ eigen talrijke
geschriften buiten beschouwing, want
voor zijn stervensuur hebben wij daaraan
uiteraard niets. Behalve Ammianus, Libanius en Gregorius zouden er echter nog
wel meer bronnen te noemen zijn. Bij
geen van alle vindt men dat νενÝκηκασ
Γαλιλα ε overgeleverd en men mag dan
ook aannemen dat de woorden apocrief
zijn. Niettemin leek het mij niet ongepast
daarmee te beginnen.

In de eerste plaats illustreren de woorden fraai waaraan Julianus zijn bekendheid dankt. Zijn plaats in de geschiedenis
is natuurlijk vooral bepaald door zijn
houding ten opzichte van de Christenen,
de Galileeèrs, zoals hij hen minachtend
noemde. Ik herinner aan het feit dat zijn
regeringsperiode ongeveer in het midden
van de 4de eeuw ligt, de eeuw waarin het
Christendom triomfeerde. Julianus’ regeringsjaren (361-363) liggen halverwege
tussen die van Constantijn (312-337) en
Theodosius (379-395), keizers die het epitheten ‘de Grote’ danken aan hun houding ten opzichte van het Christendom,
zo goed als Julianus zijn bijnaam daaraan
dankt (‘de Afvallige’, ‘ποστÀτησ’, Lat.
‘apostata’, treffen we voor het eerst aan in
het werk van Gregorius Nazianzenus, Or.
4.1 en 18.32).
In de tweede plaats, juist een apocriefe
uitspraak, hoe gek dat misschien op het
eerste gezicht ook mag lijken, is typerend
voor Julianus’ plaats in de wereldgeschiedenis. Van weinig andere Romeinse keizers zijn leven en werk zo door legendevorming overwoekerd als van Julianus. Ik
kan dat misschien het best demonstreren
door te wijzen op de titels van twee nog
niet zo lang geleden verschenen boekens
R. Braun en J. Richer (eds.), L’empereur
Julien. De l’histoire à la légende (331-1715)
(Parijs 1978) en J. Richer (ed.), L’empereur
Julien. De la légende au mythe (De Voltaire à
nos jours) (Parijs 1981), boeken, waarin
aangetoond wordt dat er naast een historische ook een fictionele Julianus bestaat.
Mij interesseert vooral de historische
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Julianus - met alle respect voor schrijvers
als Kaváfis, Henrik Ibsen en Gore Vidal.1
Dat echter ‘Wahrheit und Dichtung’ niet
altijd even gemakkelijk van elkaar te
scheiden zijn, leren de volgende voorbeelden.
In het 25ste boek van zijn Res Cestae
beschrijft Ammianus Marcellinus de omstandigheden waaronder Julianus is gestorven. Het was op zijn veldtocht tegen
de Perzen in 363 dat hij op een gegeven
moment tijdens een veldslag zich zonder
pantser in het strijdgewoel stortte en getroffen werd door een speer die, dwars
door zijn ribben heen, in zijn lever terecht
kwam. Waarvandaan die speer kwam, is
niet duidelijk, aldus onze zegsman
(25.3.6). Uit zijn woorden blijkt al dat er
kennelijk niet alleen aan een Perzisch
vijand gedacht is, en inderdaad, elders
(25.6.6) zegt Ammianus dat er geruchten
de ronde deden dat de speer geworpen
was vanuit de eigen gelederen - vast door
een van die vermaledijde Christenen,
suggereert de heidense Libanius (Or.
18.274-5), zonder overigens de Christenen
bij name te noemen. Een christelijk kerkhistoricus, Sozomenus (Hist.Eccl. 6.2.1),
neemt deze suggestie over, al spreekt hij
lovend over de man die de speer wierp en
ziet hij in hem een tyrannendoder die
goed werk heeft gedaan. Een andere kerkhistoricus, Socrates (Hist.Eccl. 3.21.14),
citeert iemand uit Julianus’ eigen omgeving die een epos over de keizer geschreven heeft (het werk is niet bewaard gebleven) en hem door een demon laat doden.
Weer anderen spreken niet over demonen, maar over engelen of heiligen - ongetwijfeld de inspiratiebron voor die middeleeuwse kunstenaars die Julianus, op
de grond gelegen, laten doorsteken door
de heilige Mercurius (afb. 1). Het moge
duidelijk zijn, legenden hebben op den
duur de historische werkelijkheid overwoekerd.
Mijn tweede voorbeeld heeft eveneens
te maken met Julianus’ laatste uren op

Afb. 1. De heilige Mercurius doodt Julianus. Middeleeuws reliëf in Seminara (Calabrië).

deze aarde. Ammianus is weer onze voornaamste bron. Dat Ammianus een redelijk
betrouwbaar geschiedschrijver was, staat
vast. Maar de eisen die een goed historicus in de Oudheid aan zich zelf stelde
omvatte meer dan alleen de eis van
betrouwbaarheid. Een historicus was
vooral ook iemand die een literair kunstwerk schiep. En van dat laatste moet een
modern lezer zich terdege bewust zijn, op
straffe van onbegrip. Ik wil dit laten zien
aan de hand van wat wij lezen bij
Ammianus Marcellinus over het doen en
laten van Julianus toen hij, dodelijk
gewond door een speer, naar zijn tent
was gebracht (25.3.15 e.v.).
Kijk, daar ligt hij. Zijn vrienden om hem
heen. De stemming is, begrijpelijk, gedrukt. Dan neemt Julianus het woord en
spreekt zijn hovelingen en vrienden toe.
Een redevoering van anderhalve bladzijde in de Teubner-editie. Een fraaie redevoering, uitgebalanceerd, goed gecomponeerd. Historisch? Ongetwijfeld niet in
deze vorm. Maar kunnen we ons voorstellen dat de keizer op zijn doodsbed zijn
vrienden toegesproken heeft of moeten
we de scène meer zien als een sterfscène
in een opera, waar de dodelijk gewonde
held toch nog lucht genoeg heeft voor het

zingen van een complete aria? Men hoeft
zich, denk ik, niet bij voorbaat hypercritisch op te stellen. Ammianus heeft zelf
deelgenomen aan Julianus’ Perzische
veldtocht en hij kan van heel nabij details
over Julianus’ laatste momenten aan de
weet zijn gekomen. Het is dus niet uitgesloten dat inderdaad Julianus in zijn tent
zijn naaste omgeving toegesproken heeft,
al is de redevoering die Ammianus aan
Julianus in de mond legt ongetwijfeld niet
authentiek.
Na de redevoering, zo vervolgt Ammianus (bij Libanius Or. 18.272 e.v. lezen we
wat nu volgt trouwens ook), waren allen
in tranen. Julianus kapittelde zijn vrienden hierover en zei dat het ongepast was
dat men treurde om een vorst die op het
punt stond met de hemel en de sterren
verenigd te worden. Toen men hierop,
wat bedremmeld door deze terechtwijzing, stil geworden was, onderhield Julianus zich met de filosofen Maximus en
Priscus en raakte gewikkeld in een diepgaande discussie over de verhevenheid
van de ziel. Plotseling echter verergerde
zijn toestand en, na eerst nog een slok
ijskoud water gedronken te hebben, stierf
de keizer, 32 jaar oud.
In de meeste moderne biografieën van
Julianus vindt men aldus de dood van
Julianus beschreven.2 Men volgt Ammianus en Libanius op de voet, zonder verder commentaar. En is het ook geen passende dood voor een keizer die met recht,
net als Marcus Aurelius, een filosoof op
de keizerstroon genoemd kan worden? Of
is het net even té mooi? Niet ieder gelooft
dat de scène zoals beschreven door
Ammianus werkelijk historisch is.3 Was,
zo redeneren sommigen, Ammianus niet
óók literator en lijkt de beschrijving die
Ammianus geeft niet verdacht veel op die
welke Plato in de Phaedo geeft van Socrates’ dood? - gesprekken met filosofen
over de onsterfelijkheid van de ziel,
wenende vrienden die door de stervende
vermaand moeten worden, ja zelfs het

drinken door Socrates van de gifbeker
heeft zijn parallel in de slok ijskoud water
die Julianus vlak voor zijn dood neemt.
En zijn er niet ook andere voorbeelden
van antieke geschiedschrijvers die
iemand a la Socrates laten sterven? Denk
bijvoorbeeld aan Tacitus’ beschrijving van
de dood van Thrasea Paetus {Ann. 16.3435). Nee, zegt men wel, Ammianus’ woorden representeren niet de historische
werkelijkheid, ze zijn een literaire topos.
Ziedaar twee verschillende opvattingen
over Julianus’ laatste uren. Een derde
mogelijkheid is ook nog denkbaar, een
combinatie van de twee tot nu toe
genoemde, nl. dat Julianus zelf welbewust
Socrates’ dood imiteerde. Voor wat ik wil
betogen doet het er niet zoveel toe wie
gelijk heeft, al wil ik wel bekennen dat ik
sceptisch sta ten aanzien van de historiciteit van het door Ammianus’ beschrevene. Maar, zoals gezegd, dat doet er niet
zoveel toe. Wat ik met mijn voorbeelden
duidelijk heb willen maken is dat de
sprong van l’histoire naar légende of mythe
niet pas na Julianus’ dood gemaakt werd,
maar al tijdens zijn sterven, ja, tijdens zijn
leven.
Over het leven van Julianus zal ik het nu
verder hebben, of liever, over een enkel
aspect van het leven van de man die, in
de woorden van een van zijn moderne
biografen, ‘without question one of antiquity’s most enigmatic and compelling
figures’ genoemd kan worden.4 En ja, dat
was hij en dat is hij: raadselachtig én
boeiend. Volgens sommigen te vergelijken
met John F. Kennedy,5 volgens anderen
eerder met ascetische revolutionairen als
Lenin en Mao Tse Tung.6 Hij is verguisd
én gevierd, verheerlijkt én becritiseerd,
uitgemaakt voor een ‘babbelzieke mol’
[‘loquax talpa’], ‘meer een geit dan een
mens’ [‘capella, non homo’], ‘een aap in
een purperen gewaad’ [’purpurata simia’],
maar óók gezien als de belichaming van
de vier kardinale deugden, temperantia,
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prudentia, iustitia, fortitudo
(Amm.Marcell. RG 17.11.1 en 25.4.1).
Eerst in het kort enkele feiten uit Julianus’ leven. Hij is geboren in 331 of 332.
Zijn vader was een halfbroer van Constantijn de Grote en dat betekende dat,
toen Constantijn in 337 gestorven was,
Julianus’ vader samen met acht andere
familieleden werd vermoord, op last van
- ja, op last van wie? Julianus zelf liet er
later geen twijfel over bestaan dat hij zijn
neef Constantius als de aanstichter van
de slachting beschouwde. Dat hij het aan
diezelfde Constantius te danken had dat
hij tot onderkeizer, tot Caesar, werd
benoemd, moet dan ook uitermate frustrerend zijn geweest. In 355 werd hij, op
dat moment student in Athene, vanachter
zijn boeken vandaan geroepen en tot
Caesar in Gallië gebombardeerd. Het
kwam voor hem, schreef hij later, als een
volslagen verrassing: ‘Ze schoren me, als
in een kapsalon, m’n baard af (Julianus
droeg, als goed student in de filosofie, de
filosofenbaard, vgl. atb. 2 en 3), hesen
me in een uniform en maakten zo een
soldaat van me, een tamelijk lachwekkende soldaat in hun ogen’ (Ep. ad Ath.
Afb. 2. Zilveren munt, geslagen in Lyon. Juliiinus is
al Aug(ustus), blijkens het randschrift, maar nog wel
‘clean-shaven’.
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274c).
In Gallië ontpopte deze lachwekkende
soldaat zich echter, tot verbazing van
vriend en vijand, als een goed militair en
een bekwaam bestuurder. Hij bracht rust
in de door invallen van Germanen geteisterde gebieden en maakte zich populair
bij provinciebewoners en leger. Zijn troepen riepen hem tenslotte in het voorjaar
van 360 in Parijs tot Augustus uit.7 Of het
‘pronunciamiento’ van Parijs alleen maar
een spontane opwelling is geweest van
Julianus’ troepen of dat Julianus zelf
achter de schermen de regie had gevoerd,
is omstreden. Feit is in ieder geval wel dat
de usurpatie een burgeroorlog betekende,
die echter zonder werkelijke strijd
beslecht werd in het voordeel van Julianus door de plotselinge dood van Constantius in de herfst van 361. Niemand
kon toen bevroeden dat nog geen twee
jaar later de inmiddels openlijk van het
Christendom afgevallen keizer zelf op zijn
veldtocht tegen de Perzen zou sneuvelen.
Tot zover Julianus’ leven in kort bestek.
Straks wil ik, aan de hand van het
beroemde edict tegen christelijke leraren,
de consequenties van zijn afval van het
Christendom onder ogen zien. Maar daarvóór eerst iets anders.
Afb. 3. Julianus op een gouden munt uit Thessaloniki.

Als we Gregorius van Nazianzus zouden
mogen geloven kon je aan Julianus’ uiterlijk al zien dat hij niet deugde. In ieder
geval had hij direct in de gaten gehad wat
voor onmens Julianus was, toen hij hem
voor het eerst gezien had. Die pafferige
nek, die schokkende schouders, die wild
heen en weer schietende blik, dat zenuwachtige, ongecontroleerde lachen, dat
alles (en nog meer, Gregorius’ beschrijving in Or. 5.23 is langer dan mijn parafrase) maakte dat je direct zag wat voor
vlees je in de kuip had: een monster.
Bisschop Gregorius was geen vriend van
Julianus. Het verbaast dan ook niet dat
zijn beschrijving van ‘s keizers uiterlijk
niet erg vleiend is en waarschijnlijk nogal
karikaturaal. Toch, zoals dat bij een karikatuur natuurlijk ook hoort, er zitten herkenbare kanten aan dit portret (men vergelijke bijvoorbeeld de vlezige nek op een
van de munten, afb. 4), kanten die wij,
maar dan in positieve bewoordingen, ook
vinden in de beschrijving die Ammianus
Marcellinus ons van Julianus geeft en die
ik hier in vertaling geef: ‘Qua lichaamsgrootte behoorde hij tot de middelmaat.
Zijn haar was zacht en zat net alsof het
gekamd was. Zijn gezicht was omhuld
door een ruige baard die in een punt
uitliep. Hij had mooie, fonkelende ogen,
een aanwijzing van zijn scherpzinnigheid.
Zijn wenkbrauwen waren fraai gevormd,
hij had een kaarsrechte neus en een wat
grote mond, waarvan de onderlip enigszins neerhing. Zijn nek was stevig en
gebogen, zijn schouders enorm breed.
Van top tot teen was hij goed geproportioneerd, waardoor hij sterk was en goed
kon hardlopen’ (25.4.22).
Zowel Ammianus als Gregorius zien
Julianus’ innerlijk in zijn uiterlijk weerspiegeld, ieder op zijn eigen wijze. Bij
Ammianus’ woorden wil ik nog even stilstaan, om te wijzen op een niet onbelangrijke tekstkritische kwestie. Ammianus
meldt ons onder andere dat je de scherpzinnigheid van Julianus aan zijn ogen kon

Afb. 4. Gouden munt, geslagen in Antiochië, waar
Julianus hooglopende ruzie kreeg met de plaatselijke
bevolking. Dit was voor hem aanleiding tot het
schrijven van de Misopogon, letterlijk ‘baardhater’
(‘πñγων’ - baard), waarin hij zijn critici van repliek
dient.

zien. In het Latijn staat er: ‘mentis eius
argutias’. Het aardige is dat er getwist
wordt over de vraag of Ammianus dit wel
werkelijk zo geschreven heeft. Het oudste
en beste handschrift van Ammianus namelijk dat bewaard is gebleven, de codex
Fuldensis, een handschrift uit de 9de
eeuw, het handschrift ook waarop onze
tekst van Ammianus voornamelijk gebaseerd is, geeft als lezing niet ‘argutias’
[‘scherpzinnigheid’], maar ‘angustias’.
Palaeografisch is dit natuurlijk een verschil van niks. Voor de betekenis echter
maakt het nogal wat uit. Leest men namelijk, met de codex Fuldensis, ‘angustias’
(en dit doet bijvoorbeeld Fontaine in de
Budé-editie) dan staat er dat de blik in
Julianus’ ogen een teken was van zijn
geprangd gemoed, van zijn innerlijke
onrust. En dat scheelt toch wel even! Is
deze lezing inderdaad de juiste (wat mij
overigens niet erg waarschijnlijk lijkt),
dan zou Ammianus’ portret toch dichter
bij dat van Gregorius staan dan wij aanvankelijk dachten.
Het wordt tijd dat wij ons met Julianus’
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edict tegen christelijke leraren gaan bezig
houden.8 Julianus’ plaats in de geschiedenis is nu eenmaal in de eerste plaats
bepaald door zijn houding ten opzichte
van de Christenen. Laat ons daarom in
gedachten teruggaan naar het moment
dat Julianus openlijk voor zijn voorkeur
voor het heidendom durfde uit te komen,
in het najaar van 361, toen zijn rivaal
Constantius gestorven was. Er volgde al
snel een aantal maatregelen ter bevordering van de heidense godsdienst en enkele privileges werden dienaren van de
christelijke kerk ontnomen. Wie echter gedacht had dat de keizer onmiddellijk tot
vervolging van de Christenen over zou
gaan, vergiste zich. Wel werd in 362 het
edict tegen christelijke leraren uitgevaardigd dat allerwegen wordt gezien als een
keerpunt. Wat behelsde dit edict precies
en wat beoogde de vorst ermee?
Wie de in de Codex Theodosianus (13.3.5)
opgetekende wet leest vraagt zich aanvankelijk verbaasd af of dat nu alles is. De
bewuste tekst in deze op last van keizer
Theodosius II in 438 gepubliceerde verzameling van wetten van vroegere keizers
begint aldus: ‘Leraren en professoren dienen uit te munten door hun hoogstaande
zedelijke levenswandel (zo geef ik weer
wat het Latijn korter zegt: ‘excellere oportet moribus’) en door hun welsprekendheid’. Dat is alles. De Christenen worden
niet eens genoemd. Van leraren en professoren wordt alleen maar gevraagd dat ze
vakbekwaam zijn - welsprekendheid,
‘facundia’ in het Latijn, zal iets ruimer
mogen worden genomen dan alleen maar
in de zin van fraai kunnen spreken - en
dat hun zedelijk gedrag onberispelijk is. Is
dat zoveel gevraagd? Ook de rest van de
tekst lijkt niet echt opzienbarend. Julianus
wil dat de stedelijke overheid (‘het
bevoegd gezag’) toezicht houdt op de naleving van deze eisen. Graag had hij persoonlijk de controle ter hand willen
nemen, maar hij kan nu eenmaal niet
overal tegelijk zijn. Wel wil hij in het bezit

komen van de door de stedelijke overheden afgegeven verklaringen dat de docenten voldoen aan de eisen in de wet gesteld.
Ik denk dat, als we niet méér informatie’hadden gehad, de commotie over deze
wet niet goed te begrijpen zou zijn
geweest. Toegegeven, de adder onder het
gras is natuurlijk dat begrip ‘hoogstaande
zedelijke levenswandel’, iemands ‘mores’.
Een rekbaar begrip. Wie bepaalt wat dat
begrip precies inhoudt? Toch, ik herhaal
het, als we niet méér informatie hadden
gehad, zouden we waarschijnlijk niet
goed hebben begrepen wat zozeer van
alle kanten de verontwaardiging heeft
gewekt.
We hebben echter wél meer inlichtingen,
van anderen, maar ook van Julianus zelf.
Onder de brieven van de keizer is een
geschrift bewaard dat als een soort
memorie van toelichting kan dienen bij
de zojuist genoemde wet. En uit dat
geschrift (Ep. 42) blijkt duidelijk wat Julianus verstond onder het begrip hoogstaand zedelijk gedrag. In zijn ogen waren
‘mores’ en godsdienstige overtuiging
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie
als Christen de heidense goden minachtte
kon toch nooit de werken van Homerus,
Hesiodus, Demosthenes, Herodotus, Thucydides, Isocrates, Lysias (hij somt ze allemaal op), schrijvers die geloofden in de
goden, op de juiste wijze aan zijn leerlingen uitleggen? Wie dat deed was hypocriet. ‘Wie het ene denkt, maar het andere
aan zijn leerlingen onderwijst, is in mijn
ogen iemand die niet alleen te kort schiet
in zijn opvoedende taak, maar onfatsoenlijk is bovendien’. Zo iemand moest maar
liever ‘naar de kerken van de Galileeërs
gaan om daar Matthaeus en Lucas uit te
leggen’.
Pogingen om via het onderwijs andersdenkenden te treffen zijn vaker ondernomen. Moderne parallellen dringen zich
op. Over Julianus’ wet zijn de emoties
soms hoog opgelaaid. Het zal niet verba-

zen dat christelijke auteurs, Gregorius
Nazianzus voorop, heftig verontwaardigd
waren. Maar zij stonden niet alleen. Ook
een bewonderaar van Julianus als Ammianus Marcellinus keurde de wet ten zeerste af. Men moet, schreef Ammianus, met
eeuwig zwijgen deze wet bedekken
(‘obruendum perenni silentio’, 22.10.7).
Dat Julianus’ streven om de klok terug te
zetten op niets is uitgelopen, hoef ik niet
te vertellen. Zijn pogingen om de verering van de oude heidense goden tot
nieuw leven te brengen om daarmee de
waarlijk Helleense beschaving te redden,
zijn tevergeefs geweest. Zijn wet tegen de
christelijke leraren is na zijn dood onmiddellijk ingetrokken. Julianus’ optreden is
slechts een overdrijvend wolkje geweest,
om woorden van bisschop Athanasius
van Alexandrië te gebruiken.9
Nu heeft Julianus ook maar heel kort
geregeerd, nog geen twintig maanden.
Vergelijk dat eens met zijn antipode Constantijn de Grote, die als Augustus van
312 tot 337 op de troon heeft gezeten,
vijfentwintig jaar dus maar liefst. Als
Julianus óók eens zo lang de tijd had
gehad om zijn stempel wat steviger op de
geschiedenis te drukken, zou hij dan misschien......? Niet alleen sciencefictionschrijvers, ook serieuze geschiedvorsers hebben zich wel eens gewaagd
aan bespiegelingen rond het thema ‘if in
history’. Onlangs nog Alexander
Demandt in zijn Ungeschehene Geschichte
(Göttingen 1984). Steevast duikt in dergelijke beschouwingen ook de naam van
Julianus op. Als Julianus nu eens niet op
jeugdige leeftijd, na een regering van nog
geen twee jaar, zou zijn gesneuveld, zou
dan misschien...?
Het zojuist genoemde boekje van
Demandt begint met een citaat van Nietzsche. Of het waar is wat Nietzsche daarin
zegt, lijkt me betwistbaar, maar ik vind
het een mooie zin om mee te eindigen.
Misschien vindt de lezer het, net als ik,

ook niet onaardig om te spelen met de
door Nietzsche onder woorden gebrachte
gedachte, toegepast op Julianus: ‘Die
Frage “was ware geschehen, wenn das
und das nicht eingetreten ware?”, wird
fast einstimmig abgelehnt, und doch ist
sie gerade die kardinale Frage’.
NOTEN
1. Vgl. bijv. K.P. Kaváfis, Verzamelde Gedichten, l, De 154
gedichten, ed. G.H. Blanken, Amsterdam 1977,160
(‘Julianus bij het zien van onverschilligheid’), 163
(‘Julianus in Nicomedia’), 180 (‘Julianus en de inwoners van Antiochië); H. Ibsen, ‘Kaiser und Galilaer.
Ein weltgeschichtliches Schauspiel in zwei Teilen’,
in: Henrik Ibsen, Sämtliche Werke, III, Berlijn 1911,
139438; G. Vidal, Julian, New York 1962.
2. Enkele biografieën: J. Bidez, La vie de l’empereur
Julien, Parijs 1930 (Ned. vert. van J.A. Schröeder,
Utrecht-Antwerpen z.j.); R. Browning, The emperor
Julian, Berkeley-Los Angeles 1976; G.W. Bowersock,
Julian the Apostate, Londen 1978; P. AthanassiadiFowden, Julian and Hellenism. An intellectual biography,
Oxford 1981 (herdr. 1992); G.J.D. Aalders, Julianus de
Afvallige. Het leven van een verbitterde keizer, Kampen
1983.
3. Vgl. bijv. G. Scheda, ‘Die Todesstunde Kaiser
Julians’/ Historia 15 (1966) 380-384 (herdr. in R. Klein,.
ed, Julian Apostata, Darmstadt 1978, 381-386).
4. Bowersock, Julian, xi. De literatuur over Julianus is
zeer uitgebreid. Van recente datum is bijvoorbeeld
D. den Hengst, ‘De Romanisering van Julianus’/ Lampas 25(1992)71-81.
5. Browning, Julian, xii: ‘An American student once
compared him with President John F. Kennedy. The
comparison will not bear close analysis’.
6. Bowersock, 20.
7. H.C. Teitler, ‘De keizer op het schild geheven.
Naar aanleiding van Ammianus Marcellinus 20.4.17’,
Hermeneus 59 (1987) 19-29.
8. C. J. Henning, De eerste schoolstrijd tussen kerk en
staat
onder Julianus den Afvallige, Diss. Nijmegen 1937; B.
Carmon Hardy, ‘The emperor Julian and his school
law’, Church History 37 (1968) 131-143 (Duitse vert.’in
Klein, op.cit., 387-408); R. Klein, ‘Kaiser Julians
Rhetoren- und Unterrichtsgesetze’, RQA 76 (1981)
73-94.
9. Geciteerd in Rufinus, Hist.Eccl. 10.35.
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Aesopus in Japan
Een zeventiende-eeuwse best-seller?
Ivo Smits

Tegen het einde van de 18de eeuw ontdekte de Japanse ‘hollandofieF (‘orandazuki’), amateur-wetenschapper en schilder Shiba Kõkan (?1747-1818) in de bibliotheek van de heer van de provincie Kii
een boek. Anderhalve eeuw eerder was
het boek veel gelezen en vaak herdrukt
geweest, maar toen Shiba het tegenkwam
leidde het een vrijwel vergeten bestaan.
Dat boek heette De fabels van Aesopus en
was een Japanse versie naar het Latijn.
Shiba, die een groot zwak had voor alles
wat westers was, vond het zo’n leuk
boek, dat hij in 1816 een aantal fabels in
het Chinees, de wetenschapstaal, vertaalde en er zelf enkele bij verzon in
dezelfde trant
In de 17de eeuw zijn er van Aesopus’
fabels zeker elf Japanse edities verschenen. Aesopus’ populariteit was groot en
in 1659 verscheen er zelfs een geïllustreerde uitgave.
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De jezuïetenpers
De eerste Japanse Aesopusvertaling was
een product van jezuïetenmissie. Fransisco de Ja vier (1506-1552) arriveerde in
1549 in Japan, zes jaar nadat de eerste
Portugese kooplui er waren aangekomen
en met zijn komst begon de katholieke
missie in Japan. De activiteiten van de
jezuïeten duurden precies negentig jaar,
tot in 1639 de Japanse overheid besloot
het land volledig voor buitenlands verkeer af te sluiten. De missie beleefde haar
hoogtepunt nadat in 1573 de Italiaan
Alessandro Valignano (1539-1606) tot ‘visi-

Zelfportret van Shiba Kõkan

tator’ van de missie in Azië benoemd
werd. Valignano was een jong en efficiënt
manager van de jezuïetenorde voor wie
geen middel tot succes bij voorbaat uitgesloten was. Succes betekende in zijn ogen
niet alleen veel bekeerlingen maar vooral
een serieuze basis voor de blijvende verbreiding van het christendom. Hij drong
er bij de missionarissen op aan dat zij zich
zoveel mogelijk aan de Japanse cultuur
aanpasten en dat zij Japans leerden. Ook

propageerde hij het belang van Japanse
priesters en stichtte een seminarie en
twee scholen voor Japanse bekeerlingen.
De tekstboeken voor het onderwijs
waren een grote zorg voor Valignano toen
hij in 1580 zijn lesprogramma opstelde.
De nadruk lag op het leren lezen van de
bijbel en verschillende kerkvaders. Het
gevaar school in zijn ogen in de potentieel opruiende literatuur die er in Europa
bestond. De studie van het Latijn moest
niet uitlopen op teveel kennis van ketters
^edachtengoed of klassieke filosofen. Aristoteles en Cicero, bijvoorbeeld, waren
gevaarlijke auteurs. Het was eenvoudig
hen te vermijden, want de Japanners hadden geen benul van wat er aan westerse
literatuur bestond. Het was beter om hen
smakelijke maar stichtelijke anekdotes te
laten lezen. Aesopus’ fabels waren in
Europa allang enorm populair, niet alleen
in Latijnse edities maar ook in vertalingen
in de verschillende landstalen. Een Nederlandse vertaling verscheen aan het
eind van de 15de eeuw. Aardig is overigens dat ondanks Valignano’s bezwaren
Cicero’s oraties al in 1592 en Vergilius
rond 1600 gedrukt werden door de
Japanse jezuïetenpers, al bestaan er nu
geen exemplaren meer van.
Bij zijn tweede bezoek aan Japan in 1590
bracht Valignano namelijk een drukpers
mee en daarmee was de Japanse jezuïetenpers een feit. Omdat met de pers
alleen het Romeinse schrift te drukken
viel, moesten de jezuïeten zelf een transcriptiesysteem ontwikkelen om het
Japans weer te geven. Dit voor Japanners
nieuwe schrift wordt in Japan tot op de
dag van vandaag ‘romeinletters’
genoemd, ‘rõma-ji’.
De vertaling
In 1593 publiceerde de jezuïetenpers een
drie-in-een uitgave in het Japans. Naast
een vulgaat ‘vertaling’ van een middeleeuwse Japanse roman. Het verhaal van de
Taira clan [Heike monogatari], en een verza-

Titelblad van de jezuïetenvertaling van 1593.

meling citaten uit China en Japan, Verzamelde gouden verzen [Kinkushũ], bevatte de
uitgave ook De fabels van Aesopus. Deze
ESOPONO FABULAS (‘no’ is een genitief
partikel, ‘van’) was uit het Latijn vertaald.
Het voorwoord meldt dat de fabels een
tweeledig doel dienen: ‘Niet alleen is dit
echt handig om Japans uit te leren, maar
ook zal men er gemakkelijk mensen mee
de juiste weg kunnen onderwijzen’.
Het is onduidelijk wie precies de samensteller en vertaler van dit boek was, maar
de grootste kanshebber lijkt een Japanner
te zijn die door de jezuïeten Fabian Fucan
gedoopt was, Fucan (?1565-1621) was
leraar Japans aan het jezuïetencollege op
het eiland Amakusa, iets ten zuiden van
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Nagasaki, en een catalogus van het college uit 1592 vermeldt dat hij een beetje
Latijn kende. Later zou Fucan met de
katholieke kerk breken en een schotschrift
tegen de jezuïeten schrijven.
De vertaling volgt de Europese versies
vrij nauw. Eerst wordt het leven van
Aesopus beschreven en zijn omzwervingen door Klein-Azië. Daarop volgen zo’n
zeventig fabels. De eerste bladzijde noemt
de editie waar de vertaling waarschijnlijk
op gebaseerd is, de versie van Maximus
Planudes uit de 14de eeuw:
HET VERKORTE LEVENSVERHAAL VAN
AESOPUS.
Dit is door iemand met de naam Maximus
Planudes uit het Grieks in het Latijn vertaald.
In Phrigië in Europa ligt bij de stad Troje een
dorp dat Amonia heet. In dat dorp woonde
een misvormde man met de naam Aesopus. Er
werd gezegd dat er in die tijd in heel Europa
niemand lelijker was dan hij. Ten eerste had
hij een punthoofd, zijn ogen puilden uit en
waren plat, zijn wangen hingen, zijn nek was
gebogen, hij was kort en breed, zijn rug was
krom, zijn buik was vreselijk dik en hij stotterde. Zo lelijk als hij was er in de wereld geen
tweede, maar ook kende hij zijn gelijke niet in
slimheid en kennis.
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Aesopus’ naam wordt gegeven als Esopo.
In latere Japanse uitgaven is die veranderd in Isoho, wat de Japanners gemakkelijker in de mond ligt. De titel van het
boek is dan Isoho monogatari [Vertellingen
van Aesopus].
De jezuïetenvertaling heeft nog steeds
een andere maar bijna vergeten primeur
op haar naam staan. In de fabel van de
raaf en de vos smeert de vos de vogel
stroop om de snavel: ‘Heer Raaf allerverhevenste onder de vogels, die zwarte
schittering van u, is dat een keizerskleed?
Of is het brokaat? Borduurwerk? Het is
echt een wonderbaarlijk kostuum.’ Met
deze woorden deed het vraagteken zijn
intrede in de Japanse literatuurgeschiedenis. De jezuïeten maakten gebruik van de
technische mogelijkheden die hun druk-

De raaf en de vos: de eerste vraagtekens in de
Japanse literatuur. Jezuïetenvertaling uit 1593.

pers bood en zo maakte Japan kennis met
dit leesteken. De Japanners hebben de
mogelijkheden van dit typografisch
novum aan zich voorbij laten gaan, en pas
in deze eeuw hebben zij er opnieuw gebruik van gemaakt.
Japanse edities
De latere edities van Vertellingen van Aesopus volgen de jezuïetenvertaling op de
voet. Afgezien van de eerste uitgave van
1593 is er een elftal uitgaven bekend van
Japanners zelf. Van de meeste is niet
bekend wanneer ze verschenen. De laatste, of een van de laatste, lijkt de geïllustreerde uitgave uit 1659 te zijn van Itõ

San’emon. Hoe groot de oplagen waren is
ook onduidelijk, maar elf drukken in ruim
zestig jaar duidt op populariteit. De literatuurhistoricus Nakagawa Yoshio beweert
dat Aesopus’ fabels geen sporen hebben
achtergelaten in de literatuur van de Edoperiode (1600-1868). Als besmette christelijke lectuur waren de fabels onbruikbaar
materiaal voor confucianistische geleerden en boeddhistische schrijvers, en ook
in de volksoverlevering vond Aesopus
zijn weg naar bekendheid niet. Nakagawa’s sombere vaststelling verklaart toch
niet dat de fabels in de eerste helft van de
17de eeuw zoveel herdrukken beleefden.
Na de uitgave van 1659 is het wel stil
gebleven rond Aesopus, en de zestig jaar
van bekendheid bij het Japanse publiek
worden gevolgd door een vergeten bestaan op bestofte planken van bibliotheken als die van de heer van Kii.
De Japanners kenden al sinds de 15de
eeuw een toename van verhalen waarin
dieren in plaats van mensen de hoofdrol
spelen. Deze verhalen, die bestonden in
de vorm van liedjes en kluchten, maar
ook wel als boeddhistische parabels, staan
tegenwoordig bekend onder de verzamelnaam ‘andersoortige vertellingen’ [‘iruimono’]. De fabels van Aesopus hadden zo
als genre een zekere voedingsbodem.
Er bestaat in een stadsbibliotheek van
Kanazawa aan de Japanse Zee een manuscript van twaalf bladzijden met de
titel Vertellingen van Aesopus in het Nederlands. Het gaat hier niet om een directe
vertaling van Aesopus, maar om een
selectie uit Vondels Warande der Dieren van
1617. Het manuscript, met tekeningen
naar Nederlandse voorbeelden, is waarschijnlijk in 1791 gemaakt in opdracht van
Maeda Naomoto, de heer van de provincie Kaga.
Ook de Japanse edities geven altijd de
moraal van de fabel, die steevast begint
met de woorden ‘Op dezelfde manier...’.
De jezuïetenversie vertaalde het woord
‘moraal’ met de Japanse term ‘shitagoko-

ro’, die de curieuze bijsmaak heeft van
‘stiekeme plannetjes’, maar bedoeld zal
zijn als ‘ware bedoeling’. Het gebruik van
een moraal sloot mooi aan bij de belerende neo-confucianistische en ook
boeddhistische geschriften die in 16e- en
17de-eeuws Japan populair waren. Veel
van de Japanse populaire literatuur had
een didactische functie, of pretendeerde
die te hebben. Shiba Kõkan, bijvoorbeeld,
schreef zelf dat voor hem de aantrekkelijkheid van de fabels vooral lag in hun
opvoedkundige waarde.

Aesopus voor Croesus. Illustratie uit 1659.

Het mysterieuze Europa zal door het
Japanse publiek gezien zijn als een soort
China of India, landen die voor Japan in
zijn zelfgekozen isolement ver weg en
sprookjesachtig waren. De illustraties uit
de uitgave van 1659 wijzen daar op. Croesus, de koning van Lidië, en de farao van
Egypte bijvoorbeeld, worden afgebeeld
als Chinese vorsten. Aesopus loopt op de
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plaatjes rond met een kaal hoofd, een
illustratie van zijn lelijkheid en het maakt
hem ook gemakkelijk te herkennen.
Toen de hollandofiel Shiba Kõkan een
exemplaar van Aesopus’ fabels in handen
kreeg werd de Isoho monogatari nauwelijks
meer gelezen, maar dat zij hun aantrekkingskracht nog niet verloren hadden zal
duidelijk zijn. Shiba’s leesplezier was een
echo van de populariteit die Aesopus in
17de-eeuws Japan gekend had.
LITERATUUR
Van de jezuïetenvertaling is nog maar één exemplaar
overgebleven en dat bevindt zich in het British
Museum. Er bestaan verschillende facsimile edities.
De handigste is die van Shima Shõzõ (Amakusahon
Isoho monogatari nado no koto, Tokyo: Bunka shobõ,
1984). Deze bevat ook facsimile edities van
drie Japanse uitgaven waaronder die van Itõ San’e-
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mon uit 1659 en noemt ook de Warande der Dieren in
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Fucan. Donald Koene noemt in zijn The Japanese
Discovery of Europe, 1720-1830 (Stanford: Stanford
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Een merkwaardige humanist
Nicolaes Cleynaerts (1493 - 1542)
J. Tulkens

Nicolaes Cleynaerts werd geboren op 5
december van het jaar 1493 of 1494 (Cleynaerts zelf kende zijn precieze leeftijd
niet), als oudste zoon van Peter Cleynaerts, alias Beken en Margaretha Meeus,
alias Cremers. Zijn wieg stond in het
Beeckhuys, een pand gelegen tussen de
Steynenbrug en de Langebrugge, vlak bij
de Ezeldijkmolen te Diest. Op 17-jarige
leeftijd vertrekt hij naar Leuven, waar de
naam van Nicholaus de Beka de Diest op
de inschrijvingslijst van de universiteit verschijnt op datum van 31 augustus 1512.
Een van zijn medestudenten is zijn stadsgenoot Arnold Streyters, de latere prior
van de norbertijnen in Tongerlo. In 1515
promoveert Nicolaus Beken, Diesthemiensis tot ‘magister artium’ - op 152 deelnemers wordt hij als derde gerangschikt en vat hij de twaalf jaar durende studies
in de godgeleerdheid aan. Zijn mentor
wordt Jacobus Latomus, een van de hardnekkigste opponenten van Erasmus.
Het zijn woelige tijden in Leuven: Erasmus ondervindt veel tegenstand bij de
oprichting van zijn Drietalencollege, in
1519 veroordeelt de theologische faculteit
Luther, op de Grote Markt worden in 1520
de eerste Lutherse geschriften verbrand.
In juli 1521 wordt Cleynaerts voor tien
jaar president van het College van Houterlee, gelegen in de Koestraat, dichtbij
het Collegium Trilingue. Los van Latomus’ invloed - al blijft hij heel zijn leven
lange brieven aan zijn mentor schrijven ontplooit hij zich tot een echte humanist
in de Erasmiaanse traditie.

In 1525 wordt Cleynaerts door de meesteressen van het begijnhof te Diest tot hun
pastoor aangesteld, maar die eer brengt
hem weinig baat. Ene Arnoldus Breugel
stelt zich op als tegenkandidaat en maakt
de zaak aanhangig bij het geestelijk
gerechtshof van Brabant. Een langdurig
proces - een tien jaar durende Trojaanse
oorlog, zegt Cleynaerts - begint. Hij houdt
er een blijvende afkeer van advocaten aan
over, vooral wanneer het vonnis in 1537
in zijn nadeel wordt uitgesproken.
In de tweede helft van de jaren ‘20
maakt Cleynaerts kennis met het Psalterium
Hebraeum, Graecum, Arabicum, Chaldaicum
cum tribus latinis interpretationibus et glossis,
uitgegeven te Genua in 1516 en samengesteld door Agostino Giustiniani, bisschop van Nebbio. Het is een psalterium
in vijf talen, waarvan vooral het Arabisch
Cleynaerts interesseert. Het ontcijferen
van de tekens moet hij bij gebrek aan
leermeesters evenwel opgeven.
Ondertussen groeit hij uit tot een autoriteit op het gebied van de gewijde talen.
Dat dankt hij in de eerste plaats aan zijn
kwaliteiten als docent, maar ook aan de
verhelderende spraakkunsten die hij
vanaf 1529 begint te publiceren. In januari
komt de Tabula in Grammaticen Hebraeam
uit, het laatste boek dat Dirk Martens
drukte. Tussendoor volgt een tekstuitgave
van Divi Ioannis Chrysostomi Dialogi Sex,
verzorgd door zijn vriend Rescius, die Marlens’ werk voortzet. In april 1530 verschijnt Cleynaerts’ voornaamste werk, de
Institutiones in Linguam Graecam, een
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Griekse spraakkunst die een bestseller
mag worden genoemd. In de komende
eeuwen zal het boek heel Europa veroveren en meer dan 500 keren herdrukt worden: van Vilnius tot Londen, van Uppsala
tot Napels, van Wenen tot Lissabon. Ook
in Parijs, waar Cleynaerts in de winter
van 1530 verblijft om er een Arabische
leermeester te zoeken, kent het boek veel
succes. In enkele dagen tijd verkoopt hij
er 500 exemplaren van en is hij verplicht
zijn Institutiones te laten herdrukken. Weer
in Leuven (voorjaar 1531) redigeert hij
tenslotte een Grieks boekje voor zelfstudie, de Meditationes Graecanicae in Artem
Grammaticam, dat later verscheidene keren
met de Institutiones in één band zal worden uitgegeven.
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Maar onverwachts neemt zijn leven dan
een heel andere wending. In oktober ‘31
ontmoet Cleynaerts Ferdinand Colón, de
zoon van Christoffel Columbus. Als die
van Cleynaerts’ Arabische interesse hoort,
nodigt hij hem uit mee naar Spanje te
komen, waar nog veel Arabische leermeesters te vinden zijn. ‘Meester Klaas’
aarzelt niet en volgt don Ferdinand naar
het zuiden als toekomstige bibliothecaris
van Colóns boekenverzameling te Sevilla.
Cleynaerts’ verslag over die reis is de
moei-te waard. Vooral met het paardrijden
heeft hij het aanvankelijk erg lastig. De
eerste ritten waren een catastrofe, ‘zowel
voor de bovenkant van het paard als voor
de onderkant van Cleynaerts’, getuigt hij.
Tot bibliothecaris zal hij het evenwel
niet brengen: in Salamanca wordt het
driejarig contract opengebroken en blijft
Cleynaerts in de universiteitsstad achter
als preceptor van don Luis de Toledo,
zoon van don Pedro de Toledo, vicekoning van Napels. Voorts wordt hij
benoemd tot professor Grieks en Latijn
(benoemingsakte opgemaakt op 5 november 1533). Een van de voornaamste redenen voor zijn verlengd verblijf in de
universiteitsstad ligt in de hulp die hij bij

zijn Arabische studies krijgt van de
bekende humanist Hernán Núñez. Toch
blijft hij de klassieke talen trouw: in juni
‘33 verzorgt hij nog een tekstuitgave van
T. Livii Ab urbe Condita, liber I. Hij draagt
het boek aan Colón op en stuurt hem het
exemplaar dat vandaag nog in de Biblioteca Colombina te Sevilla bewaard wordt.
Op de laatste bladzijde heeft Colón genoteerd: ‘Hunc librum misit mihi Nicolaus
Clenardus anno 1534’.
Maar Salamanca is niet Cleynaerts’ eindbestemming. Nauwelijks officieel
benoemd, ontvangt hij een uitnodiging
van João III, koning van Portugal Die
vraagt hem naar het hof te komen om er
de opleiding van de jonge prins Henrique, aartsbisschop van Braga, te verzorgen. Cleynaerts stemt in en zal de prins
gedurende vier jaar opleiden. In Évora
verblijft hij aanvankelijk in het ‘Palacio
das cinco quinas’, zo genoemd omwille
van zijn merkwaardige vijfhoekige toren.
De toren en het paleis, nu in het bezit van
de hertogen van Cadaval, zijn er nog
altijd te bezichtigen. Later verhuist Cleynaerts naar de woning van Johannes Parvus (Jean Petit), aartsdiaken van Évora.
Cleynaerts brengt er aangename uren
door, ondermeer met het leren van Latijn
aan een Frans jongetje. Dat doet hij volgens een nieuwe, door hemzelf uitgewerkte converseermethode: geen verbuigingen of vervoegingen, geen barbaarse
geheugentraining, geen regels, Latijn vanuit de praktijk van alledag. Het blijkt
schitterende resultaten te geven. Wanneer
meester Klaas zich in ‘36 volgens Portugees gebruik drie zwarte slaatjes aanschaft, leert hij ook aan hen op dezelfde
manier Latijn. Hij zal niet rusten voordat
hij van hen volmaakte latinisten, waarom
geen theologen heeft gemaakt, zo schrijft
hij aan zijn vrienden in Leuven.
Als prins Henrique in de zomer van ‘37
naar Braga vertrekt, volgt Cleynaerts
hem. In Braga richt hij een nieuw Latijns

college op dat hij op zijn eigen manier
leidt: het Latijn wordt gegeven volgens
de converseermethode. Alle lagen van de
plaatselijke bevolking volgen de lessen:
bedelaars, vrouwen en kinderen, slaven,
edele heren. Het succes is enorm. En ook
nu zit hij niet om een ‘practical joke’
verlegen: met Pasen verplicht hij al zijn
leerlingen - op straffe van uitsluiting uit
zijn lessen - te biechten te gaan. De kerken van Braga hebben nooit zo vol gezeten als op die dag, getuigt hij grinnikend.
Om zijn pupillen ook na zijn vertrek nog
voort te helpen geeft hij in 1538 een
Latijnse spraakkunst uit: de Institutiones
Grammaticae Latinae. Het enige bekende
exemplaar van die eerste druk berust op
dit ogenblik in de Bibliotheca Duarte de
Sousa, Palacio Foz, Lissabon.
Begin november ‘38 wordt het heimwee
te zwaar en besluit Clevnaerts naar
Vlaanderen terug te keren. Op zijn terugweg logeert hij in het Alhambra bij don
Luis de Mendoza, markies van Mondéjar,
gouverneur van Granada en broer van
Diego Hurtado de Mendoza, een van de
beroemdste Spaanse humanisten uit die
tijd. Don Luis brengt hem in contact met
een Arabische ‘fqih’ (geleerde), die met
Cleynaerts de koran leest en hem grondig
in de geheimen van de islam inwijdt. Die
ervaring beïnvloedt Cleynaerts op beslissende wijze. Door zijn gesprekken met de
Arabische geleerde raakt hij er namelijk
vast van overtuigd dat de Moren best op
vreedzame wijze tot het christendom te
bekeren zijn, als men ze maar in hun
eigen taal te woord wil staan en hen als
gelijken behandelen, een vreedzame
droom, die in het licht van de onverdraagzaamheid van keizer Karels inquisiteurs op zijn minst als gedurfd, zoniet als
naïef mag worden beschouwd. Hoofddoel
van Cleynaerts wordt nu de wetenschappelijke weerlegging van de islam. Hij wil
de Arabische heilige boeken vertalen om
de Europese universiteiten tot een discus-

sie op hoog niveau te dwingen. Cleynaerts waagt het zelfs naar Marokko over
te steken om daar, in Fez, het toenmalige.
religieuze centrum van de islam in de
Maghreb, de zeden en gewoonten van de
moslims van nabij te gaan bestuderen.
De aanwezigheid van een christelijk
priester in de stad veroorzaakt aanvankelijk slechts geringe wrijvingen, maar vanaf
maart ‘41 verandert de sfeer: Cleynaerts
krijgt moeilijkheden met ‘het monster’,
een trouweloze christen, vermoedelijk te
identificeren als de Portugese consul,
Sebastiao de Vargas. Door zijn intriges
raakt de Diestenaar in schulden en verliest hij de steun van de sultan. Hij vestigt
zich in de ‘Mellah’, het jodenkwartier van
Fez, waar hij relatief veilig is. Maar verder
keert iedereen zich tegen hem: de
moslims, omdat ze wordt voorgehouden
dat Cleynaerts een afvallige mohammedaan is, het Portugese hof, omdat het
gelooft dat Cleynaerts zich tot de islam
heeft bekeerd.
Eind augustus 1541 moet hij uit Fez
wegvluchten. Niet meer welkom in Portugal, keert hij noodgedwongen terug naar
Granada, vanwaar hij een smeekschrift
aan keizer Karel richt (januari 1542). Het
mag niet baten: volkomen berooid en ontgoocheld sterft hij op 5 november 1542 in
het Alhambra.
Vanuit historisch oogpunt lijkt Cleynaerts
drie belangrijke verdiensten te hebben.
In de eerste plaats was hij een uitstekend leraar, die aan de studie van klassieke talen belangrijke vernieuwende
impulsen gat Zo was hij de eerste om
Latijn te onderwijzen volgens de converseermethode. Van zijn Griekse boeken
telde specialist R. Hoven tot 1700 liefst ,
509 uitgaven: 217 van de Institutiones (+
116 bewerkingen), 63 van de Meditationes,
113 van beide boeken samen. Een ruwe
schatting brengt de Waalse professor op
een totaal van meer dan 500.000 gedrukte
exemplaren. De invloed van Cleynaerts’
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spraakkunst blijkt nog uit een versje dat
de fabeldichter Henri Richter in 1748
schreef:
Dans son collège un écolier
Peu studieux et n’aimant guère
A feuilleter Clénard et Despautère
S’ennuyait d’être prisonnier

In deze regels staat Cleynaerts symbool
voor de Griekse, Despauterius (Jan de
Spouter, ca. 1480-1520) voor de Latijnse
spraakkunst.
In de tweede plaats is Cleynaerts de
eerste Vlaming geweest die zich zo diepgaand in de islam heeft ingeleefd. Hij
sprak uitstekend Arabisch en las de koran
zo vlot dat de mohammedanen zelf over
zijn kunde verbaasd stonden. De Arabische teksten die hij volgens zijn eigen
getuigenis opstelde, een woordenlijst en
een spraakkunst, werden evenwel nooit
gepubliceerd en wachten wellicht ook nu
nog in een of ander Spaans archief op
ontdekking.
Tenslotte was Cleynaerts ook als mens
een boeiende figuur. Komende uit het
middeleeuwse Diest ontpopte hij zich
niet zonder vallen en opstaan tot een
vooraanstaand humanist en was hij een
exponent van het verwarde geestesleven
dat de overgang van middeleeuwen naar
renaissance kenmerkte. Daarnaast was hij
ook een erg geestige man met een groot
gevoel voor zelfrelativering. Van zijn belevenissen in Salamanca, Évora, Braga, Fez
en Granada liet hij een schat aan Latijnse
brieven na die voor de kennis van het
Spaans-Portugese en vooral van het Marokkaanse milieu uit de zestiende eeuw
van onschatbare waarde zijn.
Cleynaerts’ grootste droom werd evenwel nooit verwezenlijkt: de kennis van
het Arabisch stierf in Europa een langzame dood, de kloof tussen de westerse
en de islamitische wereld werd in de
komende eeuwen dieper dan ooit.
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Tot vandaag?
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Evora 28-29 mars 1535

Évora, 28-29 maart 1535

Nicolaus Clenardus Rutgero Suo S.P.D.

Nicolaus Clenardus groet zijn goede vriend
Rutger1.
Vandaag is het Pasen, m’n beste Rescius, en de
geest diende eigenlijk te verwijlen bij goddelijke zaken. Toch vind ik het prettig met jou
een luchtig gesprek te voeren. Ik vraag me af
wat ik moet zeggen om je brief volledig te
beantwoorden. Wel, ik ga schrijven als iemand
die uilen naar Athene brengt!
‘Waarover dan wel?’ zul je zeggen.
‘Over je zoon Jan.’
Hier bij ons, in het huis van de aartsdiaken2,
is een pienter jongetje3, de zoon van een
Fransman die goed bevriend is met de aartsdiaken. Toen ik de talenten van het knaapje
doorhad, zei ik tegen zijn vader:
‘Waarom leert Denis geen Latijn?’
Zijn vader, die koopman is in Lissabon, wou
dat de jongen behoorlijk de volkstaal schreef
maar dat heb ik hem vlug uit het hoofd
gepraat.
‘Maar hoe moet hij Latijn leren,’ aldus zijn
vader, ‘als zelfs zijn onderwijzer geen Latijn
spreekt?’
Ik neem hem mee naar huis,’ antwoordde ik,
‘hij moet maar geregeld bij ons aan tafel zitten
en zich aan de taal gewennen.’
‘Zal hij zo Latijn leren?’
Waarom niet? Kennen jullie dan geen Portugees? En hebben jullie een andere meester
gehad dan de praktijk van het spreken?’
‘Goed, maar Latijn! Dat is toch wel andere
koek!’
‘Dat is net hetzelfde,’ besloot ik, ‘de Romeinse
jeugd leerde haar taal vroeger ook op die manier.’
Om een lang verhaal kort te maken: ik vroeg
de jongen elke dag naar mijn kamer te komen
en voor de grap ben ik eraan begonnen, veeleer als amusement, dan om een ernstige taak
aan te vatten. Nu hoor ik je al zeggen:
‘Heb je hem dan de verbuigingen en vervoegingen niet bijgebracht?’
‘Helemaal niet!’
‘Leg me dan eens uit hoe je dat Portugeesje
hebt aangepakt. Je kent zelf geen gebenedijd
woord Portugees!’
Wel, ik heb een schriftje aangelegd met
daarin enkele zinnetjes: Salve, domine, ut vales? Bene, ex animi sententia4. Hij las die zinnetjes,
herhaalde ze bij het ontbijt uit het hoofd en
zegde ze op. Hij verstond wel niet elk woord,
maar nam toch de gewoonte aan mij te begroeten met salvo, domine, telkens als hij me
tegenkwam. Ik antwoordde dan - altijd in het

Hodie Pascha est, mi Resci, et rebus diuinis
animus occupandus fuit, dulce mihi tamen est
uel sic leuiter tecum fabulari; quaeroque quid
dicam quod literis tuis mihi ad plenum respondisse uidear. Quid ergo? in mentem uenit
ut sus Mineruam doceam.
Qua quaeso in re? In filio tuo Ioanne.
Est hic nobis in aedibus D. Archidiaconi hospitis mei, puer bene ingeniatus, natus patre
Gallo, amicissimo Archidiaconi. Cum primum
indolem fuissem contemplatus:
Cur, inquam, Dionysius non discit latine?
Voluit pater (is mercator est Ulyssipone) ut
uernaculam linguam probe queat scribere. Dissuasi facile.
Sed quomodo formatibur in Latinis, quando
hic ludimagister non admodum Latine loquitur?
Recipio, inquam, ad me; tantum adsit perpetuo nobis comedentibus et assuescat.
Sic discet latine?
Quid ni? uos nonne Lusitanice iam nostis,
nec praeterea praeter consuetudinem, ullum
habuistis praeceptorem?
Etiam, uerum alia res est Latina.
Imo prorsus eadem; et sic olim Romana
iuuentus instituebatur.
Quid multa? iubeo ut quotidie ad meum
ueniat cubiculum, et tanquam per iocum rem
incoepto, potius animi causa quam ut serium
laborem uoluerim capescere.
Nonne, inquis, docuisti declinationes et
coniugationes?
Minime gentium.
Dic quomodo puerum Lusitanum tractasti,
qui ipse ne sententiam quidem unam efferre
potes Lusitanice?
Libellum paruulum concinnabam, et scribebam unum atque alterum uersum: - Salue,
domine, ut uales? - Bene, ex animi sententia. Id
legebat et uel memoriter dicebat, prandentibus
nobis, aut etiam recitabat. Singulas uoces ut
non assequeretur, consuescebat tamen occurrenti statim dicere: - Salue domine. Et ego omnia
Latine: Et tu quoque. Vales recte? -Haerebat quid
responderet, et quamuis uerbo uernaculo non
poteram, gestu tamen docebam ut diceret: Etiam domine. Iam sequenti die: - Quomodo ualet
dominus Archidiaconus? fecit rem diuinam? ubinam
est? domi an in templo? Et haec quoque e libello
recitabat. Quin et ridendi et iocandi gratia,
graecula etiam aspersi: - πσ χεισ J φ λε;
καλσ; - κατa γνñµην, σ δàναµαι καd µc σ
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βοàλοµαι. Quae legebat me praeeuntem imitatus, non quod ullum characterem dinosceret,
nisi quod uersum primum cum uideret, formabat uocem ‘πσ χεισ z φÝλε;’ et ita in caeteris.
Ne longum faciam, sensim ita puer creuit,
usu et lectione eiusmodi quotidianarum oratiuncularum, ut omnia iam intelligat quae inter
comedendum referimus, nee quicquam nisi
Latine apud me uel audit, uel loquitur. Quandoque confabulor horam unam et omnia probe
intelligit et orationi apte subseruit; et tamen
reliquo ferme tempore, domi nihil audit praeter uemaculum.
Quid non efficiat tuus Ioannes, qui saepius
domi cogitur audire Latine quam Teutonice?
Meus si esset, nihil attingeret Grammaticae,
priusquam usu linguam didicisset. Agit annum
septimum: scribantur ei quotidie uersus aliquot de iis rebus quae domi geruntur: - Ioannes, ubi est mater? - In culina. - Quid agit ancilla? Concinnat lectos. - Abi, defer hunc libellum ad praelum. Dies diem docebit, et sensim eo promouebit, ut istis Grammaticorum canonibus, uel
ipse per se legendis sufficiat, uel non admodum opus habeat. Nec ob id male discet, quod
quadriennio forsitan loquetur non satis congrue, ut ita dicam. Quid periculi, si decimo
demum anno ea uitia corrigat? Quanta molestia liberaueris puerum, si hac uia instituas?
Uitabis tamen orationes longas, et semper
sexto aut septimo uerbo sit absoluta periodus.
Deinde omnia scribantur διαλογικσ. Nec
magni feceris, tametsi singulis paginis uidebuntur fragmenta modo dialogorum.
Sed ego stultus, mi Rutgere, qui hisce de
rebus te moneam. Ut tamen stultescam bis
eadem epistola, hoc etiam addendum. Quinctilianum, si hodie adesset, non daturum consilium ut noster Ioannes a Graecis incipiat. Alia
conditio illius temporis, alia praesentis, ubi
non sunt quorum quotidiana consuetudine
linguam discat.
Lubet et aliud narrare, quo magis tibi persuadeam non contemnenda esse haec mea consilia. Est hic puer quidam quadrimulus, patre sic
satis latino. Is filium tenellum Latine docuit,
haud aliter atque uulgus hominum factitat in
idiomate uernaculo. Miraculo nobis fuit. Iam
annus est, cum coram Principe meo memoriter
carmina quaedam recitaret e II. libro Aeneidos,
et orationem illam Laocoontis tanta uelut auctoritate pronunciabat, ut grauius auctor ipse
non posset. Cumque pergeret et poetam ageret, ‘Sic fatus ualidis ingentem uiribus hastam,’
etc., uidebar mihi uidere trementem machinam, tam pulchre gestum fingebat. Quodque
mireris etiam, discrimina generum et tempo-

Latijn: Et tu quoque, vales recte5? Dan wist hij
niet goed wat te zeggen en omdat ik zelf de
volkstaal niet machtig was, gaf ik hem een
teken met de hand opdat hij zou zeggen:
Etiam, domine6. De volgende dag al ging het
van: Quomodo valet dominus archidiaconus? Fecit
rem divinam? Ubinam est? Domi an in templo?7
Ook dat las hij voor uit mijn schriftje. Sterker
nog: om te lachen en bij wijze van grap gooide
ik er ook een paar woorden Grieks tussen: πσ
χεισ, t φÝλε; καλσ; - κατa γνñµην, σ δàναµαι, καd µc σ βοàλοµαι8. Ik las de zinnetjes
voor en hij zei ze na, hoewel hij de ene
Griekse letter niet van de andere kon onderscheiden! Zodra hij het eerste woordje zag,
vormde hij het zinnetje: χεισ, t φÝλε en
ging dan door.
Om een lang verhaal kort te maken, geleidelijk leerde de jongen de taal door de praktijk
en de lectuur van die dagelijks herhaalde
gesprekjes. Op dit ogenblik begrijpt hij alles
wat we aan tafel zeggen. Bij mij hoort of
spreekt hij niets anders dan Latijn. Vaak praat
ik een vol uur met hem: hij verstaat alles
perfect en sluit zich zonder moeite bij de conversatie aan. Nochtans hoort hij voor de rest
van de tijd bij hem thuis alleen de volkstaal
Waarom zou dat je zoon Jan ook niet lukken?
Thuis moet hij toch vaker Latijn dan Vlaams
horen spreken! Was hij mijn zoon, dan mocht
hij geen vinger naar de spraakkunst uitsteken,
voordat hij de taal door de dagelijkse praktijk
onder de knie had gekregen. Hij is nu bijna
zeven: zorg ervoor dat hij elke dag korte zinnetjes te lezen krijgt over wat er in het huis
omgaat: Iohannes, ubi est mater? - In culina. - Quid
agit ancilla? - Concinnat lectos - Abi, defer hunc
libellum ad praelum9. Elke dag brengt zijn eigen
les mee. Langzamerhand zal je zoon zoveel
bijleren dat het zal volstaan wanneer hij zelf
de regels van de spraakkunst leert o( beter
nog, ze niet meer nodig heeft. Het resultaat
van zijn studie zal niet slecht zijn, wanneer hij
na vier jaar nog niet behoorlijk spreekt, als ik
dat mag zeggen. Wat voor gevaar is er aan, als
hij zijn fouten pas verbetert wanneer hij tien
jaar is? En van welke miserie verlos je het
kind, als je het op die wijze onderricht? Vermijd evenweHange tirades. Een zin zou hooguit zes of zeven woordjes mogen omvatten.
Verder moet je alles ook in dialoogvorm formuleren. En het heeft weinig belang of er op
elke pagina maar stukken van dialogen geschreven zijn.
Maar het is dom van mij, m’n beste Rutger,
dat ik je zoiets uitleg. En toch - om me in
dezelfde brief voor de tweede keer dom te

rum egregie nouit, et nihilo peior nostratibus,
qui annum forte agunt decimum, nisi quod
tanta linguae peritia in infirmam aetatem non
uidetur cadere. Paucis ab hinc diebus, una
cum patre fuit apud nos in prandio, et iussus a
me prostridie datis literulis salutauit. Mitto
ipsam chartam, ut magis de Ioanne tuo spem
bonam foueas, si modo usu potius nitatur
quam carnificibus Grammaticis.
Vale, mi Rutgere, partim heri, partim hodie,
hoc est postridie Paschae. Siquidem heri scribentem interpellabat coena; et non est mihi
mos, ut post uespertinum cibum librum uel
saltem inspiciam. Etiam si ante octauam
redeam ad cubiculum, protinus me ad nidum
confero. Antelucana studia sic amo, ut malim
hora prima lumen poscere quam lucubrare
uesperi. O charissime amice, rogo ut uicissim
longam epistolam scribas, et suauiter mecum
pristino more garrias.
Eborae, postridie Paschae, Anno M.D.XXXV
Tekst uit: A. Roersch, Correspondance de Nicolas
Clénard, 3 vols., Brussel, 1940-1941 (deel 1:
Texte)

NOTEN:
1 Rutger Rescius, Cleynaerts’ leermeester Grieks in
Leuven en zijn goede vriend.
2 De theoloog Johannes Parvus (de Fransman Jean
Petit) (1473-1546) was üp dat ogenblik aartsdiaken
van de kathedraal van Evora. Hij bleef achteraf een
van de trouwste vrienden van Cleynaerts.
3 Denis Corrée, zoontje van Charles Corrée, een
Franse koopman die bij Johannes Parvus vriend aan
huis was en geregeld in Cleynaerts7 brieven opduikt.
4 Dag, meneer, hoe maakt u het? - Zo goed als het
maar kan.
5 En jij, maak jij het ook goed?
6 Ja, meneer.
7 Hoe maakt de heer aartsdiaken het? Heeft hij de
mis gedaan? Waar is hij? Thuis of in de kerk?
8 Hoe maak je het vriend? Goed? - Best. Zo goed als
ik kan, niet zo goed als ik wil.
9 Jan, waar is je moeder? - In de keuken. - Wat is de
meid aan het doen? - Ze maakt de bedden. - Vlug,
breng dit boekje naar de drukpers.
10 Marcus Fabius Quintilianus (1ste eeuw na Chr.),
Romeins redenaar en leraar in de welsprekendheid,
oefende met zijn boek Institutio oratoria grote invloed
uit op de humanisten (o.m. op Erasmus).
11 Clevnaerts bedoelt hier zijn pupil prins Henrique,
broer van koning Joao III en kardinaal-aartsbisschop
van Braga.
12 Zo sprak hij, en met volle kracht (slingerde) hij
z’n enorme lans... (Vergilius, Aeneis, II, 50)

gedragen - voeg ik er nog het volgende aan
toe: als Quintilianus10 nog leefde, zou hij het
zeker afraden de vorming van onze Jan met
het Grieks te beginnen. De omstandigheden
waren in zijn tijd heel anders dan nu: vandaag
zou je je zoon geen Grieks meer kunnen leren
via de praktijk van elke dag!
Ik wil je nog een verhaaltje vertellen, om je er
nog grondiger van te overtuigen dat je mijn
raad niet in de wind mag slaan. Er is hier een
jongetje van vier, wiens vader vrij goed Latijn
spreekt. Die heeft zijn zoontje de taal aangeleerd van toen hij heel jong was - precies zoals
de man in de straat dat met zijn eigen moedertaal doet. Ik vond het fantastisch. Al een jaar
geleden reciteerde het kind in het bijzijn van
mijn prins11 uit het hoofd enkele verzen uit het
tweede boek van de Aeneis. Hij debiteerde de
toespraak van Laocoon met zoveel aplomb dat
de schrijver zelf het niet beter had gekund.
Toen hij doorging en de dichter zelf imiteerde
met zijn sic fatus, vaïidis ingentem viribus hastam12
enz., meende ik het wapen voor mijn ogen te
zien trillen, zo mooi beeldde hij dat met zijn
gebaren uit. Wat men in de jongen ook kan
bewonderen, is dat hij zeer goed het onderscheid kent van de geslachten der substantieven en van de tijden der werkwoorden. Daarin
doet hij niet onder voor jongens van bij ons
op hun negende, met dit verschil dat hij,
gezien zijn jeugdige leeftijd, minder ervaring
heeft in het gebruik van de taal. Voor enkele
dagen kwam hij met zijn vader bij ons souperen. ‘s Anderendaags schreef hij me een kort
briefje, omdat ik hem dat had gevraagd. Ik
stuur je dat briefje, dan zal je goede hoop
hebben voor je zoon Jan. Als hij maar steunt
op de praktijk, liever dan op die beulen van
grammatici!
Dag, m’n beste Rutger. Ik schreef deze brief
voor een stuk gisteren, voor een stuk vandaag,
tweede Paasdag. Gisteren onderbrak ik mijn
schrijfwerk voor het avondmaal. Ik heb niet de
gewoonte na het avondeten een boek zelfs
nog maar in te kijken. Ook als ik voor acht uur
naar mijn kamer ga, dan kruip ik meteen in
mijn nestje. Ik ben een ochtendmens die veel
liever ‘s morgens vroeg het eerste zonlicht
opzoekt, dan ‘s avonds bij lamplicht te zitten
werken. M’n dierbare vriend, schrijf me alsjeblieft een lange brief met wat prettige babbels
terug, zoals je dat vroeger al deed.
Evora, 2de Paasdag 1535
(Vertaling: Maurits Ilegems)

179

Pindarus
Vijfde Nemeische ode
I.L. Pfeijffer

VOOR PYTHEAS VAN AIGINA
WINNAAR IN HET PANKRATTON

Ik ben geen beeldhouwer. Ik maak geen beelden die stil
op dezelfde sokkel blijven staan.
Nee, zoet lied, ga aan boord van elk galjoen
en elk fregat dat Aigina verlaat en verkondig overal
dat de zoon van Lampon, de krachtige Pytheas,
in Nemea de krans won van het pankration
nog voordat hij de zachte rijpheid van bloesem op zijn wangen
aan zijn moeder kon laten zien

en dat hij zijn prijs heeft gewonnen voor de heroïsche krijgers,
voortgesproten uit Kronos, Zeus en uit de gouden Nereïden,
voor de Aiakiden, en voor zijn moederstad,
een land eigen aan vreemdelingen,
waarvoor ooit werd gebeden,
dat het goede mannen zou voortbrengen
en beroemd zou worden om zijn schepen,
door hen die bij het altaar stonden van Zeus der Grieken
en samen hun armen ten hemel hieven,
de beroemde zonen van Endaïs
en de sterke, indrukwekkende Phokos,
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de zoon van de godin Psamatheia,
die hem baarde op het strand.
Schaamte weerhoudt mij ervan iets groots uit te spreken
en wat niet op rechtmatige wijze is ondernomen,
hoe het kwam dat zij het roemrijke eiland moesten verlaten
en welke demoon de weerbare mannen van Aigina verdreef.
Ik pas. Het is niet voordelig
als de gehele precieze waarheid haar gezicht laat zien»
En zwijgen is vaak het verstandigste wat een mens kan bedenken.

ΠΥΘΕΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΑΓΕΝΕΙΩΙ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΙ

Οfκ νδριαντοποιÞσ e’im’ , Ïδτ\ λινàσοντα ργÀζεσθαι γÀµατ\ π\ ατσ βαθµÝδοσ
σταÞτ\ ¯ λλ\ πd πÀσασ
λκÀδοσ ν τ\ κÀτÿω, γλυκε \ οιδÀ,
στε χ\ π\ ΑγÝνασ διαγγÛλλοισ\, Âτι
ΛÀµπωνοσ υeσ ΠυθÛασ ερυσθενÜσ
νÝκη ΝεµεÝοισ παγκρατÝου στÛφανον,
οπω γÛνυσι φαÝνων τÛρειναν
µατÛρ\ ονÀνθασ πñραν,
κ δb ΚρÞνου καd Ζηνeσ ³ρωασ αχµατaσ φυτευθÛντασ καd πe χρυσεν Νηρηýδων
ΑακÝδασ γÛραιρεν
µατρÞπολÝν τε, φÝλαν ξÛνων ρουραν¯
τÀν ποτ\ εανρÞν τε καd ναυσικλυτÀν
θÛσσαντο, πaρ βωµeν πατÛροσ ^ΕλλανÝου
στÀντεσ, πÝτναν τ\ σ αθÛρα χε ρασ µ
\Ενδαýδοσ ριγντεσ υοÝ
καd βÝα Φñκου κρÛοντοσ,

 τσ θεο, Âν ΨαµÀθεια τÝκτ\ πd ¨ηγµ νι πÞντου.
αδÛοµαι µÛγα επε ν
ν δÝκÿÿα τε µc κεκινδυνευµÛνον,
πσ δc λÝπον ε\κλÛα νσον,
καd τÝσ νδρασ λκÝµουσ
δαÝµων π\ Ονñνασ λασεν.
στÀσοµαι¯ ο τοι πασα κερδÝων
φαÝνοισα πρÞσωπον λÀθει\ τρεκÜσ¯
καd τe σιγν πολλÀκισ στd σοφñ-
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Maar als het erom gaat geluk
of het geweld van handen
of ijzeren oorlog te prijzen,
laat iemand dan een zandbak graven
voor verre sprongen hiervandaan.
Ik heb een lichte sprong in mijn knieën.
En adelaars vliegen verder dan de zee.
Even welwillend zong het wonderschone koor van de Muzen
voor hen op Berg Pelion. In hun midden
joeg Apollo de zeven snaren na van zijn lier
met een gouden plectrum

en hij ging voor in allerlei melodieën. Zij zongen eerst,
beginnend bij Zeus, over de goddelijke Thetis
en Peleus, en dat de zachte Hippolyta, dochter van Kreteus,
hem met list wilde boeien.
Zij bepraatte haar man, de koning der Magnesiërs
en maakte hem met bonte listen haar handlanger.
Zij bouwde een gelogen en gemaakt verhaal:
dat Peleus haar huwelijk had willen beproeven
in zijn bed, het bed van Akastos.

Het was andersom.
Want zij had hevig op hem ingepraat
en met heel haar hart geprobeerd hem te verleiden.
Haar steile woorden prikkelden hem.
Meteen liet hij de vrouw vallen
uit angst voor de woede van Zeus Beschermer der Gasten.
En de wolkenmaker Zeus, de koning der onsterfelijken,
bezag het en stond toe vanuit de hemel dat Peleus spoedig
één van de Nereïden met gouden spinrokken
zou winnen als zeebruid,
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na haar zwager Poseidon te hebben overtuigd,
die vaak vanuit Aigai
naar de beroemde Dorische Isthmos gaat.
Daar wordt hij als god verwelkomd
door de vrolijke menigte met het geluid van fluiten
en zij strijden verbeten met de kracht van hun lijven.
Aangeboren lot beslist over alles.
U, Euthymenes, bent tweemaal op Aigina
in de armen van Zege gevallen
en u heeft bonte hymnen aangeraakt.

ε δ\ λβον j χειρν βÝαν j σιδαρÝταν παινσαι πÞλεµον δεδÞκηται, µακρÀ µοι
ατÞθεν ±λµαθ\ ποσκÀπτοι τισ¯ χω γονÀτων ρµaν λαφρÀν¯
καd πÛραν πÞντοιο πÀλλοντ\ αετοÝ.
πρÞφρων δb καd κεÝνοισ ειδ\ ν Παλιÿω
Μοισν  κÀλλιστοσ χορÞσ, ν δb µÛσαισ
φÞρµιγγ\ \ΑπÞλλων πτÀγλωσσον
χρυσÛÿω πλÀκτρÿω διñκων

γε το παντοÝων νÞµων¯ α δb πρñτιστον µbν Åµνησαν ∆ιeσ ρχÞµεναι σεµνaν ΘÛτιν
ΠηλÛα θ\, Ïσ τÛ µιν βρa
Κρηθε σ ^Ιππολàτα δÞλÿω πεδσαι
θελε ξυννα ΜαγνÜτων σκοπÞν
πεÝσαισ\ κοÝταν ποικÝλοισ βουλεàµασιν,
ψεàσταν δb ποιητeν συνÛπαξε λÞγον,
σ ρα νυµφεÝασ πεÝρα
κε νοσ ν λÛκτροισ \ΑκÀστου

ενσ¯ τe δ\ ναντÝον σκεν¯ πολλa γÀρ µιν παντd θυµÿ
παρφαµÛνα λιτÀνευεν.
το ο δ\ ργaν κνÝζον απεινοd λÞγοι¯
εθfσ δ\ πανÀνατο νàµφαν,
ξεινÝου πατρeσ χßλον
δεÝσαισ¯  δ\ εs φρÀσθη κατÛνευσÛν τÛ ο ρσινεφcσ ξ ορανο
Ζεfσ θανÀτων βασιλεàσ, Ïστ\ ν τÀχει
ποντÝαν χρυσαλακÀτων τινa Νηρεýδων πρÀξειν κοιτιν,

γαµβρeν ΠοσειδÀωνα πεÝσαισ, nσ Αγθεν ποτd κλειτaν θαµa νÝσεται \Ισθµeν ∆ωρÝαν¯
νθα µιν εφρονεσ rλαι
σfν καλÀµοιο βο θεeν δÛκονται,
καd σθÛνει γυÝων ρÝζοντι θρασε .
ΠÞτµοσ δb κρÝνει συγγενcσ ργων πÛρι
πÀντων. τf δ\ ΑγÝναθε δÝσ, Εθàµενεσ,
ΝÝκασ ν φκñνεσσι πÝτνων
ποικÝλων ψαυσασ Åµνων.
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Merkwaardig genoeg is je oom jou ook nu nagevolgd, Pytheas,
tot eer van jullie volk dat van Peleus afstamt.
Nemea staat stevig
en de lokale maand waar Apollo van houdt.
Jij hebt leeftijdgenoten overwonnen
die in jouw vaderland kwamen.
Jij hebt gewonnen op de glooiende heuvel van Nisos.
Ik ben blij dat de hele stad vecht voor een goede zaak.
Weet wel, zoet is de beloning voor moeite
die je hebt gekregen
door met Menandros-samen te werken.
Een architect van atleten moet uit Athene komen.
Maar nu je bij Themistios bent gekomen,
om hem te bezingen,
ril niet langer.
Geef je stem. Hijs de zeilen naar de top van de mast.
Verkondig dat hij als bokser en in het pankration
in Epidauros dubbele eer heeft gewonnen
en dat hij bloeiende kransen van bloemen draagt
naar het portaal van Aiakos,
samen met de blonde Chariten.
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τοι µεταýξαισ σb καd νν τεeσ µÀτρωσ γÀλλει
κεÝνου µÞσπορον θνοσ, ΠυθÛα.
 ΝεµÛα µbν ραρεν
µεÝσ τ\ πιχñριοσ, nν φÝλησ\ \ΑπÞλλων¯
±λικασ δ\ λθÞντασ οκοι τ\ κρÀτεισ
ΝÝσου τ\ ν εαγκε λÞφÿω. χαÝρω δ\ Âτι
σλο σι µÀρναται πÛρι πσα πÞλισ.
σθι, γλυκε Àν τοι ΜενÀνδρου
σfν τàχÿα µÞχθων µοιβÀν

παàρεο. χρc δ\ π\ \\Αθανν τÛκτον\ εθλητα σιν µµεν¯
ε δb ΘεµÝστιον ´κεισ
Ïστ\ εÝδειν, µηκÛτι ¨Ýγει¯ δÝδοι
φωνÀν, νa δ\ στÝα τε νον
πρeσ ζυγeν καρχασÝου,
πàκταν τÛ νιν καd παγκρατÝου
φθÛγξαι λε ν \Επιδαàρÿω διπλÞαν
νικντ\ ρετÀν, προθàροισιν δ\ Αακο
νθÛων σfν ξανθα σ ΧÀρισσιν.
µατα σfν ξανθα σ ΧÀρισσιν.
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De mythe
Aiakos, zoon van Zeus, was de stamvader
van de Aigineten. Hij was wijd en zijd
bekend om zijn rechtvaardigheid en zijn
goede relatie met zijn vader. Toen heel
Griekenland te lijden had onder extreme
droogte werd vanuit elke stad een gezant
naar Aigina gezonden om Aiakos te bewegen tot zijn vader te bidden voor regen.
Aiakos beklom de hoogste berg van
Aigina en nog tijdens het gebed viel de
regen met bakken uit de hemel. Op de
bergtop werd een altaar gebouwd voor
Zeus Hellenios, Zeus der Grieken, ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis.
Aiakos had twee zonen bij Endaïs (dochter van Cheiron, zoon van Kronos), Peleus
en Telamon. Bovendien had hij een zoon
bij de Nereïde Psamatheia, Phokos. Het
verhaal gaat dat Peleus en Telamon
jaloers waren op de atletische kwaliteiten
van hun halfbroer en dat zij hem tijdens
een wedkamp met een discus doodden.
Peleus en Telamon werden door hun
eigen vader van Aigina verbannen. Dit is
de episode van het verhaal die Pindarus
niet wenst te behandelen.
Na zijn eigen halfbroer Phokos te hebben vermoord vluchtte Peleus naar Thessaliè, naar het hof van Akastos, koning
van Magnesië. Diens vrouw probeerde
hem te verleiden. Pindarus laat in het
midden of Peleus wel of niet gevoelig was
voor haar charmes (zijn reactie wordt
beschreven door het ambigue ‘Haar steile
woorden prikkelden hem’). Maar in ieder
geval wijst hij haar af uit vrees voor Zeus,
de beschermer van de wetten van de
gastvriendschap. Hippolyta onderneemt
vervolgens stappen om Peleus uit de weg
te ruimen en gaat naar haar man toe met
het verhaal dat Peleus haar had proberen
te verleiden, en dat nog wel in hun echtelijke bed. Zeus beloont Peleus echter voor
diens respect voor zijn wetten en geeft
hem de Nereïde Thetis als echtgenote.

Het huwelijk werd voltrokken op de berg
Pelion in Thessalië. Alle goden waren aanwezig en de Muzen en Apollo verzorgden
de muziek op dit grote feest.
De structuur van de ode
In het begin van deze ode wordt expliciet
gemaakt welk heugelijk feit wordt gecelebreerd. Het gaat om een overwinning in
de spelen en alle obligate informatie is
meteen al in de eerste strofe verwerkt: de
naam van de overwinnaar, de naam van
zijn vader, de plaats van zijn herkomst, de
naam van het festival, de discipline
waarin hij zegevierde en de leeftijdscategorie (in dit geval de categorie van de
γÛνειοι, de ‘baardelozen’, jongens van
zeventien tot negentien jaar oud: ‘nog
voordat hij de zachte rijpheid van bloesem op zijn wangen / aan zijn moeder
kon laten zien’). De overwinning van
Pytheas is een eer voor zijn voorouders,
de Aiakiden, en voor zijn stad.
Halverwege de eerste antistrophe vindt
een overgang plaats naar de mythe. De
overgang wordt op een voor Pindarus
karakteristieke wijze gecamoufleerd, door
middel van een betrekkelijk voornaamwoord (‘waarvoor ooit werd gebeden...’).
De mythe opent met het beeld van de
drie zonen van Aiakos, Peleus, Telamon
en Phokos, die eensgezind bidden voor
het welzijn van Aigina. In de eerste epode
wordt het verhaal, dat nog maar nauwelijks op gang is gekomen, abrupt afgebroken. ‘Schaamte weerhoudt mij ervan iets
groots uit te spreken / en wat niet op
rechtmatige wijze is ondernomen’. Pindarus maakt echter vervolgens d.m.v. een
toespeling duidelijk wat het is dat hij niet
wil noemen: de verbanning van Peleus en
Telamon van Aigina. Iedereen in het
publiek wist wat hiervan de oorzaak was.
Zij hadden hun halfbroer Phokos vermoord. Na deze toespeling breekt Pindarus het verhaal definitief af (‘Ik pas.’) en
laat hier een motivering op volgen.
Aan het begin van de tweede triade for-

muteert de dichter wat, in tegenstelling
tot een broedermoord, wel geschikte onderwerpen zijn voor een overwinningsode. Hij noemt ‘geluk’, ‘het geweld van
handen’ (hetgeen een manier is on^naar
vechtsporten als het pancration te verwijzen) en ‘oorlog’. Als het erom gaat dergelijke onderwerpen te behandelen, kan hij
ver springen. Deze ‘verre sprongen’ zijn
letterlijk ‘ver’ en Pindarus vliegt gelijk een
adelaar letterlijk ‘verder dan de zee’, want
na de mythe te hebben afgebroken bij een
episode die zich afspeelde op Aigina pikt
hij de draad weer op in Thessalië.
Daar, op de berg Pelion, werd het huwelijk gevierd van Peleus en Thetis, in aanwezigheid van de goden. De Muzen zongen, onder begeleiding van Apollo, over
de voorgeschiedenis van dit huwelijk.
Het valt op dat Pindarus het verhaal van
Peleus en Hippolyta en van Peleus en
Thetis niet chronologisch vertelt. Pindarus begint met het huwelijk van Peleus en
Thetis, chronologisch de laatste gebeurtenis. Dit dient, als het ware, als raamvertelling voor het verhaal van Peleus en Hippolyta. Ook hier wordt de chronologische
volgorde doorbroken. Eerst wordt verteld
dat Hippolyta haar echtgenoot probeerde
te overtuigen met het leugenachtige verhaal dat Peleus haar had proberen te verleiden. Vervolgens wordt de ware gang
van zaken verteld: Hippolyta had Peleus
geprobeerd te verleiden, maar hij had
haar avances afgeslagen, hetgeen chronologisch voorafgaat aan het leugenachtige
verhaal van Hippolyta. Tenslotte wordt
verteld dat Zeus Peleus beloont met Thetis, na haar zwager Poseidon te hebben
overtuigd.
De overgang van verleden naar heden,
d.w.z. van de mythe naar de gelegenheid
waarvoor de ode is geschreven, wordt tot
stand gebracht door een passage waarin
Poseidon, één van de personages die een
rol speelt in de mythe, in verband wordt
gebracht met atletiek. Een wijze spreuk
(‘Aangeboren lot beslist over alles’) sluit

deze passage af.
Het slot van de ode is gewijd aan een
opsomming van de overwinningen van
familieleden van Pytheas, eerdere overwinningen die hij zelf heeft behaald en lof
op zijn trainer. Zijn oom Euthymenes was
tweemaal succesvol bij de lokale spelen
op Aigina. Eerdere overwinningen van
Pytheas zelf op Aigina en in Megara (‘op
de glooiende heuvel van Nisos’) worden
gememoreerd. Pytheas’ Atheense trainer
Menander wordt genoemd. De ode wordt
afgesloten met het roemen van de dubbele zege van de grootvader van Pytheas,
Themistios, in Epidauros en met de mededeling dat deze Themistios de eer ten deel
was gevallen om Pytheas’ zegekrans te
wijden in het heiligdom van Aiakos.
Interpretatie
De overwinningsoden van Pindarus zijn
een vorm van gelegenheidspoëzie. Dit
impliceert dat ze werden geschreven voor
een uiterst specifiek gedefinieerd publiek,
hetgeen met zich meebrengt dat het niet
is uitgesloten dat, behalve naar de overwinning in kwestie, ook wordt verwezen
naar andere gebeurtenissen in de contemporaine realiteit die van belang zijn voor
het publiek. Dit geldt in hoge mate voor
Nemeïsche 5.
Op grond van de catalogi van overwinningen in twee oden die geschreven zijn
voor het jongere broertje van Pytheas
(Isthmische 5 en 6) kan worden bepaald
dat deze ode met grote mate van waarschijnlijkheid gedateerd moet worden in
487 v.Chr. In dit jaar was Aigina in oorlog
met Athene.1 Dit externe gegeven stelt
ons in staat een aantal passages in deze
ode en bovendien het gedicht als geheel
beter te begrijpen.
In de eerste plaats is de wijze waarop
Pindarus de Atheense trainer Menander
prijst op zijn minst opvallend te noemen.
Een vergelijking met trainer-passages in
andere oden maakt duidelijk dat de lof op
Menander hier uiterst kort is gehouden.
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Bovendien maakt Pindarus achteraf zijn
reserves met betrekking tot het prijzen
van Menander expliciet: ‘ril niet langer’,
zegt hij in de laatste epode, direct nadat
Menander is genoemd. Dit wijst erop dat
er, ondanks het feit dat Pytheas zijn overwinning aan deze man te danken heeft,
een algemene antipathie heerste bij het
Aiginetische publiek jegens Menander en
de reden hiervoor moet zijn dat hij uit
Athene komt. Ten architect van atleten
moet uit Athene komen’, Atheense trainers zijn nu eenmaal de beste, klinkt eerder als een excuus voor het feit dat
ondanks de oorlog gekozen is voor een
Atheense trainer dan als een oprechte
dankbetuiging.
Bovendien is, door het tekstexterne gegeven van de oorlog bij de interpretatie te
betrekken, in te zien waarom Pindarus
aan het begin van de tweede triade behalve ‘geluk’ en ‘geweld van handen’,
beide van toepassing op een overwinnaar
in het pancration, ook ‘oorlog’ noemt als
thema dat zijn enthousiasme weet te
wekken (‘Maar als het erom gaat geluk/of
het geweld van handen/of ijzeren oorlog
te prijzen,/laat iemand dan een zandbak
graven/voor verre sprongen hiervandaan/). De aankondiging dat de oorlog
geprezen zal worden wordt letterlijk
waargemaakt in de derde antistrophe: ‘Ik
ben blij dat de hele stad vecht voor een
goede zaak’, hetgeen zich goed laat lezen
als een uiting van solidariteit van de dichter met de polis Aigina die verwikkeld is
in een oorlog met haar aartsrivaal Athene.
Ook de relevantie van de mythe is te
verklaren op grond van de historische
realiteit ten tijde van de opvoering van
deze ode. De eerste episode van de
mythe, die wordt afgebroken met een toespeling üp een Aiginetische broedermoord, moet mijns inziens worden geïnterpreteerd als een waarschuwing aan het
adres van het Aiginetische publiek de interne solidariteit te behouden, hetgeen
een zinvol advies is aan een stadstaat in

oorlog met een machtige opponent. De
verhulde wijze waarop Pindarus deze
wandaad ter sprake brengt kan volgens
mij worden opgevat als een retorisch
middel dat de ernst ervan benadrukt. De
interne solidariteit wordt ook op enkele
andere plaatsen in deze ode gethematiseerd.
De portee van de tweede episode van de
mythe is dat Peleus wordt beloond voor
zijn respect voor de wetten van de gastvriendschap, ‘xenia’. Het is een bekend
gegeven dat ‘xenia’ van vitaal belang is
voor een staat die zich specialiseert in
handel over zee. Dit geldt bij uitstek voor
Aigina. ‘Xenia’ was de garantie voor de
veiligheid van Aigina’s schepen in buitenlandse havens en omgekeerd werden de
Aigineten door het besef van hun afhankelijkheid van ‘xenia’ in vreemde havens
gestimuleerd dit zelfde recht te garanderen voor de vreemde schepen in hun
eigen haven. De tweede episode van de
mythe ontleent derhalve haar relevantie
aan het feit dat het voor de Aigineten
cruciale morele begrip ‘xenia’ wordt gelegitimeerd. Ook elders in deze ode komt
‘xenia’ ter sprake (vgl. vooral de opvallend vergaande omschrijving van Aigina
in de eerste antistrophe: ‘een land eigen ‘
aan vreemdelingen’).
NOOT
l Herodotus (6.73,85-93) doet verslag van deze oorlog.

Bolvormige goden
Cicero, De Natura Deorum 1, 18-24
Vincent Hunink

Bestaan er goden? En zo ja, wat doen ze dan?
Bemoeien ze zich met het menselijk reilen en
zeilen? Zorgen ze voor de mens? Zulke vragen waren in de Romeinse godsdienst ongebruikelijk. Een Romeins burger werd geacht op
de juiste tijd de juiste rituelen te volbrengen.
Geloof en geweten hadden daar weinig of
niets mee te maken. Toch werd er wel over
zulke vragen gediscussieerd, met name onder
filosofen.
In zijn filosofische werk De Natura Deorum
(geschreven in 45 v.Chr.) zet Cicero de theologische opvattingen van enkele antieke denkrichtingen tegenover elkaar: de Epicureërs, de
Stoïci en de Academici. In het boek zijn deze
scholen vertegenwoordigd door respectievelijk
Velleius, Balbus en Cotta.
De Natura Deorum opent met een uitvoerige
inleiding van Cicero over zijn filosofische activiteiten in het algemeen en op deze dialoog in
het bijzonder (c.1-17). De rest van boek l is
gewijd aan de Epicureïsche godenopvattingen. In c.18-56 geeft Velleius harde’
kritiek op de godenleer van vrijwel alle filosofen uit de Griekse geschiedenis. In de nu volgende capita (c.18-24) trekt hij flink van leer
tegen de volgens hem absurde opvattingen
van Stoïci en Platonisten. Zoals te verwachten
valt; deelt de schrijver Cicero de opvattingen
van zijn personage Velleius niet. In het tweede
deel van boek 1 (c.57-124) zal Velleius er op
zijn beurt genadeloos van langs krijgen in de
kritiek van Cotta1.

Toen begon Velleius zijn betoog. Dat deed
hij heel stellig, zoals gebruikelijk bij mensen uit die school, want hij was voor niets
zo bang als dat hij de indruk zou wekken
ergens over te twijfelen: het was of hij zó
uit de vergadering der Goden en de Epicureïsche tussenwerelden2 kwam!
‘Luister dan’, zei hij. ‘Ik zal het niet heb-

ben over onbenullige en bij elkaar gefantaseerde ideeën - dus niet over de constructeur en bouwer van het heelal, de
God in de Timaeus van Plato, en niet over
die oude waarzegster, de Stoïsche Pronoia,
die we in het Latijn Voorzienigheid kunnen noemen, en ook niet over een met
ziel en bewustzijn begiftigd heelal, die
bolvormige, brandende, ronddraaiende
God: dat zijn allemaal bizarre beelden en
rariteiten die niet passen in filosofische
redenaties maar in dromen.
(19) Want met welke geestesogen heeft
jullie Plato dat enorme model kunnen
zien waarnaar hij de wereld door de Godheid laat bouwen en optrekken? Wat voor
bouwmethode, wat voor werktuigen en
hefbomen en steigers, wat voor knechten
waren er bij zo’n enorm project? Hoe
konden lucht, vuur, water en aarde luisteren en zich schikken naar de wil van de
architect? En waar komen die vijf patronen3 vandaan die de basis vormen van al
het andere en precies de goede vorm aannemen om tot de ziel door te dringen en
gewaarwordingen teweeg brengen?
Het zou te ver voeren om alle details te
bestrijden. Ze lijken meer producten van
de fantasie dan van wetenschappelijk onderzoek. (20) Maar dit spant wel de kroon:
deze man stelt de wereld voor als iets dat
ontstaan en vrijwel handgemaakt is, maar
zegt dan bovendien dat zij onvergankelijk
zal zijn. Kun je aannemen dat iemand ook
maar gesnuffeld heeft aan de natuurfilosofie (dat wil zeggen de leer van de natuur) als hij beweert dat iets wat is ont-
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staan, eeuwig kan zijn? Want welke
samenstelling kan niet ontbonden worden? Wat heeft er wel een begin, maar
geen einde?
Als die Pronoia van jullie, Lucilius,
dezelfde is, dan heb ik dezelfde vragen als
daarnet, dus over de knechten en de steigers, de algehele indeling en opbouw van
het hele werk. Als zij iets anders is,
waarom heeft zij dan een sterflijke wereld
gemaakt, en geen onvergankelijke zoals
de God van Plato?
(21) Aan beiden zou ik graag de vraag
voorleggen waarom die bouwers van de
wereld opeens zijn opgestaan na eeuwenlang slapen. Want het is niet zo dat als er
nog geen wereld was, er ook geen eeuwen waren! (Ik bedoel nu niet ‘eeuwen’
die bestaan uit een aantal dagen en nachten in jaarlijkse cycli. In die zin konden
eeuwen natuurlijk niet tot stand komen
zonder de beweging van het firmament.
Er was echter vanaf oneindig ver terug in
het verleden een soort eeuwigheid die
niet in vaste tijdsperioden werd gemeten,
maar waarvan het wezen toch begrepen
kan worden in termen van extensie. Het
is namelijk niet eens voorstelbaar dat er
ooit een periode was dat tijd niet bestond.) (22) Mijn vraag is dus, Balbus,
waarom jullie Pronoia heel die onafzienbare
tijdsspanne heeft geluierd. Had ze soms
geen zin in inspanningen? Maar die raken
een God niet, en waren hier ook niet aan
de orde, aangezien de goddelijke macht
gehoorzaamd werd door alle elementen:
hemel, vuur, aarde en zee. Waarom zou
een God eigenlijk verlangen opvatten om
een wereld op te tuigen met sterretjes en
lichtjes, net als een aediel? Als het was
om zelf beter te wonen, dan had hij in de
oneindige tijd daarvóór blijkbaar in het
donker gewoond, net als in een oud krot.’
Of moeten we soms aannemen dat hij
sindsdien behagen schepte in de variatie
waarmee we hemel en aarde getooid
zien? Hoe kan een God aan zoiets genoegen beleven? En als hij het kan, dan had

hij het toch niet zo lang zonder kunnen
stellen!
(23) Of is dat alles door de Godheid
ingericht ten behoeve van de mens, zoals
jullie meestal zeggen? Ten behoeve van
de wijzen misschien? Dan is heel die
geweldige onderneming opgezet voor
slechts een paar mensen. Ten behoeve van
de dommen dan? In de eerste plaats had
de Godheid geen reden om slechte mensen weldaden te bewijzen. En verder, wat
zou hij er dan mee hebben bereikt? Alle
domme mensen immers zijn er zonder
twijfel ellendig aan toe, vooral omdat ze
dom zijn (is er iets ellendigers dan domheid?) Bovendien is er veel leed in het
leven, dat de wijzen wel weten te verzachten en af te wegen tegen de aangename kanten, maar dat voor domme mensen zowel onvermijdelijk als onverdraaglijk is.
Degenen die beweren dat de wereld zelf
met leven en wijsheid is begiftigd, hebben
volstrekt niet begrepen welke vorm een
redelijk/levend wezen kan krijgen. Daarover zal ik straks wat meer zeggen, maar
voor het moment slechts dit: (24) ik ben
verbaasd over de traagheid van begrip bij
mensen die zich een levend en onsterfelijk wezen als ‘bolvormig’ voorstellen,
omdat dat volgens Plato de mooiste vorm
is. Welnu, ik vind die van een cilinder, of
een kubus, een kegel of een piramide
mooier!
En wat voor leven schrijft men aan die
bolvormige God toe? Welnu, dat hij
roteert met een snelheid die zo hoog is
dat we het ons niet eens meer kunnen
voorstellen. Ik zie niet in, hoe daarin
plaats kan zijn voor een standvastige
geest en een gelukkig leven. En bovendien: als zich bij ons iets manifesteert in
ons lichaam, zelfs in een heel klein deel,
dan hebben we er last van; waarom zou
datzelfde dan niet gelden voor een Godheid? De aarde is stellig, als deel van de
wereld, deel van de God. Maar we zien
dat uitgestrekte gebieden op aarde onbe-

woonbaar en woest zijn: een deel ervan is
verzengd door de inwerking van de zon,
en een ander deel verstijfd door sneeuw
en ijs en langdurige afwezigheid van de
zon. Dat zijn delen van de wereld, en als
de wereld God is, moeten we dus aannemen dat de ledematen van de God gedeeltelijk verbrand en bevroren zijn.’

NOTEN
1. Het hier vertaalde fragment maakt deel uit van
een volledige vertaling van De Natura Deorum:
Cicero, De Goden, vertaald door Vincent Hunink,
(Athenaeum, Polak & Van Gennep) Amsterdam 1993
(te verschijnen).
2. tussenwerelden: de intermundia, tussenruimten tussen de werelden, waarin volgens Epicurus de Goden
verbleven.
3. patronen: piramide, kubus, octohedron, dodecahedron en eicosihedron, volgens Plato de elementaire
vormen horend bij vuur, aarde, lucht, aether en
water.
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Een curieuze opgraving
C.M. Stibbe

In zijn - voor onze kennis van de antieke
monumenten zo onontbeerlijke - reisbeschrijving, daterend uit omstreeks het
midden van de 2de eeuw n.Chr., vermeldt
Pausanias (III,20, 3-7) een Eleusinion (dat
is een heiligdom van Demeter en Persephone, ook Kore genoemd), aan de voet
van het Taygetos-gebergte in Lakonië. De
inlichtingen die hij ons over dit heiligdom
verschaft, zijn beperkt en bovendien gestoord door een lacune in de tekst. Toch
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zijn zij van veel belang, o.a. vanwege het
feit dat we hier een parallel kunnen trekken met de situatie van het veel beroemdere heiligdom van Demeter en Persephone in Eleusis. Dat Eleusinion lag
immers op flinke afstand van Athene,
maar betekende zeer veel voor die stad.
Zo zou ook het Eleusinion in Lakonië,
circa anderhalf uur gaans van Sparta verwijderd, voor die stad veel betekend kunnen hebben.

Afb. 1. De weg naar Kalyvia tis Sochas met het Taygetos-gebergte.

Vóórdat hij het Eleusinion in Lakoniè
noemt, beschrijft Pausanias (111,20, 3-5) de
weg die hem daarheen voert. Hij doet
enige uiterst interessante mededelingen
over de bewoning, de cultusplaatsen en
het landschap, die wij hier buiten
beschouwing moeten laten. Zoveel is duidelijk, dat hij van de hoofdweg uit Sparta
naar het zuiden in westelijke richting
afslaat. Daar bezoekt hij ergens bij of in
het Taygetos-gebergte, dat in terrassen
steil oprijst uit de vlakte, het Eleusinion.
Zijn tekst luidt ongeveer als volgt (III,20,
5-6): ‘...is een heiligdom van Demeter bijgenaamd de Eleusinische. Hier werd, volgens de Lakedaimoniërs (=Spartanen),
Herakles verborgen gehouden door
Asklepios en van een wond genezen. In
het heiligdom is een houten beeld van
Orpheus, een werk, zeggen zij, van de
Pelasgen. Voorts weet ik van de volgende
ritus, die hier plaats heeft. Aan de kust lag
een plaats Helos, die door Homerus
wordt genoemd [Ilias II, 584] ...Vanaf dit
Helos dragen zij een houten beeld van
Kore, de dochter van Demeter, op
bepaalde dagen naar het Eleusinion’.
Het zijn losse flarden van informatie die
Pausanias ons voorzet. Over hun betekenis is veel geschreven. Van belang is
vooral de hoge ouderdom van het heiligdom, waarop de gegevens van Pausanias
wijzen: Herakles, die gewond was geraakt
bij zijn strijd met de Hippokoontiden in
Sparta en, door hen in ‘t nauw gebracht,
hier een goed heenkomen had gezocht;
verder de houten beelden (‘xoana’) van
Orpheus en Kore, beelden dus uit de ‘oer-

tijd’, toen men nog niet in steen of brons
werkte.
Minstens even intrigerend als de antieke
en moderne literatuur over het heiligdom
is de ontdekking ervan, die in 1949 haar
beslag kreeg, nadat men het reeds in 1902
op het spoor was gekomen. De definitieve
ontdekking was niet te danken aan de
speurzin van archeologen, maar aan een
natuurramp. Deze trof, in de vorm van
een lawine-achtige overstroming het dorp
Kalyvia tis Sochas, aan de voet van het
Taygetos-gebergte. Het gebeurde in oktober 1947. Een waterrijke beek, die vlak ten
zuiden van het dorp het laagland bereikt,
was aangezwollen tot een woedend monster, uit haar steile ravijn tevoorschijn
geschoten en door haar linker oever, ter
hoogte van het dorp, gebroken. Daarbij
werden dertig huizen verwoest en massa’s
bomen meegesleurd. Als oorzaak van de
ramp werden bosbranden hogerop in het
gebergte genoemd. Net beneden het punt
waar de stroom zijn oever doorbrak, groef
hij een nieuwe bedding, circa 10 m. breed
en 3 m. diep. Daarbij kwam in de flanken
aan beide zijden een rij funderingsstenen
tevoorschijn, tevens een uitgebreid depot
van miniatuurvaasjes. Zware blokken marmer en stèlai waren losgemaakt uit de
bedding en zo’n negenhonderd meter
meegesleurd, terwijl miniatuurvaasjes
(afb.2) en ander licht spul zelfs tot over de
hoofdweg Sparta-Cythion werden gespoeld. De dorpsbewoners waren er vlug
bij en brachten allerlei antieke voorwerpen in veiligheid, vóórdat een paar dagen
later een nieuwe overstroming de hele

Afb. 2. Miniatuurvaasjes
uit het Eleusinion
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zone met een dikke laag kiezelstenen en
enorme rotsblokken overdekte. In maart
1948 bezocht een bekende Engelse
archeoloog, VR. d’A. Desborough, de plek
en bracht vele objecten naar het museum
in Sparta. Maar zijn verblijf duurde kort,
omdat guerilla-bendes de streek onveilig
maakten (het was in de burgeroorlog,
toen de communisten Griekenland in
handen probeerden te krijgen)
In 1949 echter waren de Engelsen weer
ter plaatse. Onder leiding van J.M. Cook,
die daarover een ongewoon degelijk rapport publiceerde, werd een beperkte opgraving uitgevoerd op de plek, waar de
dorpelingen de genoemde rij blokken,
voorzien van inscripties, hadden gesignaleerd. Inderdaad kwamen in een zoeksleuf
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van 20 m. lengte op een diepte van 2.80
m., de bewuste blokken tevoorschijn. Het
bleek te gaan om een soort trottoir-band
behorend bij een monument dat door een
verder onbekende dame Kymbadeia aan
Demeter en Kore was gewijd. Mogelijk
was het een priesteres, die aan het einde
van haar ambtsperiode de godinnen en
zichzelf wilde eren. Daarvan zijn méér
voorbeelden bekend, uit andere inscripties. Het dateert uit de 3de eeuw v. Chr.
Vele andere vondsten, zowel in de
genoemde sleuf als elders in de rivierbedding gedaan, worden uitvoerig behandeld
in het rapport van J.M. Cook. Helaas bleef
de opgraving zelf tot die éne sleuf
beperkt. Toch was daarmee voor het eerst
een monument behorend bij het Eleusi-

Afb. 3. Dakpanfragment uit het Eleusinion (DAMatros = van Demeter)

nion in situ vastgesteld. Het centrale
cultus-gebouw werd niet gevonden, maar
kan niet veraf gelegen hebben. Daarop
wijzen o.a. een aantal gestempelde dakpannen, die al eerder, bij een Engels onderzoek in 1910, waren aangetroffen (afb.
3). Ook toen had men zich tot enkele
sleuven beperkt en geen cultus-gebouw
gevonden. Wél waren destijds, anders
dan in 1949, ook geometrische scherven
tevoorschijn gekomen, die het bestaan
van het heiligdom reeds rond 700 v. Chr.
aantonen.
Onder de vele vondsten die J.M. Cook
vermeldt zijn er ook die niet tot zijn opgraving of tot de ontdekkingen van 1949
behoren en die de omvang en de betekenis van het Eleusinion nog eens extra
onderstrepen. Daartoe behoren o.a. een
Dorisch kapiteel, dat als steun van een
balkon van een huis ten oosten van het
rampgebied was hergebruikt; voorts een

aantal blokken met inscripties die bij hun
vindplaats, de ruïne van een grote byzantijnse kerk in het dorpscentrum, waren
opgesteld en bij de ramp van 1947 ondef
een dikke laag kiezels en rotsblokken verdwenen. Deze inscripties waren in 1902
door de jonge Duitse geleerde Hans von
Prott ontdekt, toen hij, tijdens een wetenschappelijke voettocht door Lakonië, ook
het dorp Kalyvia tis Sochas bezocht. Hij
verzamelde inscripties voor het corpus Inscriptiones Graecae. Voor von Prott betekende het bezoek aan Kalyvia tis Sochas,
zowel wetenschappelijk als persoonlijk,
een keerpunt in zijn leven. Hij was de
eerste die, op grond van een inscriptie
waarin Demeter en Kore met de bijnaam
Eleusiniai werden aangeduid, concludeerde dat daar ter plaatse het door Pausanias genoemde Eleusinion gelegen moest
hebben. In 1949 kreeg hij definitief gelijk.
Wie nu de plek van het Eleusinion

Afb. 4. De plek van het Eleisimon met muur en nà de ramp van 1947.
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bezoekt zal er geen oudheden aantreffen,
wél een ongewoon rijke, uitbundige vegetatie, die afsteekt tegen het overige,
vooral door olijfbossen en steile kale bergruggen bepaalde landschap (afb. 4). Het is
of de godinnen nog aanwezig zijn, al is
hun heiligdom met al zijn annexen onder
metersdikke lagen van zand en kiezelstenen én onder de huizen van Kalyvia tis
Sochas verdwenen.
Over de betekenis van het Eleusinion valt
nog het volgende te zeggen. Het was niet
een door de Spartaanse staat gedragen
heiligdom, zoals die twee andere buiten
Sparta gelegen heiligdommen van ApolloHyakinthos in Amyciae (de Amyclaeische
‘troon’) en van de Dioskouren, Helena en
Menelaos te Therapne (het ‘Menelaion’).
Die twee heiligdommen worden vaak in
de literatuur genoemd en waren betrokken bij de Spartaanse staats-cultus. Het
Eleusinion daarentegen leidde eeuwenlang een obscuur bestaan, waarschijnlijk
als cultus-centrum van de niet-Dorische
(= niet-Spartaanse) oudere bevolking van
het Lakonische platteland. Daarop wijst
o.a. de enige (door Pausanias vermelde)
ritus, die een relatie met Helos, niet met
Sparta laten zien. Ook het houten beeld
van Orpheus wijst in die richting: het is
mogelijk pas in de 7de eeuw v. Chr. ontstaan als symbool van de uitbreiding van
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de Orphische sektes, die hun aanhangers
waarschijnlijk onder de Perioiken, de
Heloten en de vrouwen recruteerden
(vergelijkbaar in zekere zin met de Christenen in latere tijd). De vondsten en de
inscripties wijzen er verder op, dat het
Eleusinion vanaf de 4de eeuw v. Chr. tot
diep in de Romeinse tijd een opbloei
beleefde en tot een algemeen gerespecteerd heiligdom avanceerde. Mogelijk is
het in die periode als één van de filialen
van het beroemde heiligdom te Eleusis
beschouwd, dat toen al ruimschoots geïnternationaliseerd was. Dat het in werkelijkheid om een ‘oeroud’ (dat is predorisch) heiligdom ging, was men zelfs in
de 2de eeuw na Chr., toen Pausanias op
bezoek kwam, nog niet vergeten.
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Een brief aan Propertius
C.H.O.M. von Winning

Het lezen van de elegieën van Propertius
in de vertaling van W.A.M. Peters bracht
mij tot het schrijven van onderstaand
briefje aan de auteur.
PROPERTIO
Dat is toch knap, dat je, twintig eeuwen al onder de zoden,
Nu nog de onrust wekt, horend tot liefdes bedrijf!
O, à propos, mag ‘k je nu alreeds tutoyeren? Ten slotte
Ben ik veel ouder dan jij* toen je je verzen nog schreef.
Iemand die jou, Catullus, Ovidius goed heeft gelezen,
Maar nog steeds elke prooi ijlings ontvlucht met een blos,
Al wat ze zou kunnen geven alleen weet van horen vertellen,
Hem baat geen hulp van een mens; heipe hem daarom een god.
*75
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