Algemene inleiding1

Q. Horatius Flaccus werd in 65 v.Chr. geboren in Venusia, in de ‘hiel’ van Italië’s
laars. Zijn vader was een vrijgelatene, die
veel over had voor een goede opleiding
van zijn zoon. Hij trok naar Rome, waar
de jonge Horatius les kreeg van de
erkend-strenge schoolmeester Orbilius.
Op twintigjarige leeftijd vertrok Horatius
naar Griekenland om zich in Athene ver-
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Contorniaat met fantasieportret van Horatius,
4de eeuw n.Chr.

der te bekwamen in de filosofie.
Een jaar nadat Horatius in Athene aankwam, werd Caesar vermoord. De moordenaars vluchtten naar Griekenland, waar
zij zich hergroepeerden. In Athene ronselde Brutus medestrijders onder de daar
aanwezige Romeinse studenten. Ook
Horatius schaarde zich onder het vaandel
van Brutus en trok met diens leger mee

naar Philippi. Daar volgde een verpletterende nederlaag (42). Horatius vertelt hoe
hij zijn schild op het slagveld achterliet,
poëtisch een veelbetekenend gebaar: ook
zijn grote voorbeelden Archilochus en
Alcaeus hadden dat gedaan.
Terug in Italië werd Horatius geconfronteerd met het feit dat zijn vader huis en
land was kwijtgeraakt bij de landverdeling onder de terugkerende veteranen van
het Romeinse leger. Hij ging naar Rome
en kocht zich daar in in het corps van de
scribae. Horatius werd een eenvoudige
ambtenaar op de griffie van de quaestoren, die in zijn armoedige omstandigheden een goede voedingsbodem vond voor
zijn dichtkunst.
Maecenas
Horatius’ eerste gedichten brokken de
aandacht van succesvolle dichters als Vergilius en Varius. Zij brachten hem in 38 in
contact met hun invloedrijke beschermheer Maecenas, met wie Horatius na
enige tijd warme vriendschap sloot. De
twee zouden tot het eind van hun leven –
ieder op zijn eigen positie – met elkaar
optrekken.
In de kringen van Maecenas en Vergilius
kwam Horatius in aanraking met het Epicurisme, een filosofische stroming die een
grote invloed had op de Romeinse intelligentsia. Doel van de Epicurist was de
gemoedsrust, een leven zonder zorgen,
ver van de politieke chaos van het Forum
en vrij van angst voor de goden en de
dood. Dat leven kon je het best bereiken
in een eenvoudig en sober bestaan,
waarin je geniet van elk moment dat je
gegeven is.
Voor Horatius werd de Epicureïsche
theorie werkelijkheid, toen hij in 32 van
zijn beschermheer een landgoed in de
Sabijnse bergen kreeg. Daar vertoefde hij
graag en vaak. Een verzoek van Augustus
om als zijn privé-secretaris in dienst te
treden, wimpelde Horatius af. Het deed
geen afbreuk aan de waardering die

De afbeelding van de contorniaat keert terug in deze
gravure uit particulier bezit; verdere gegevens onbekend.

Augustus voor Horatius als dichter had.
Integendeel. Horatius werd min of meer
de officiële dichter van het nieuwe
regime. In 17 v.Chr. liet Augustus eeuwfeesten houden om de goden te danken
voor de beëindiging van alle vijandelijkheden en om hun steun in te roepen bij
de aanvang van het nieuwe tijdperk. Op
verzoek van Augustus dichtte Horatius
het Carmen Saeculare, dat aan het eind van
het driedaagse feest op poëtische wijze
uiting gaf aan de officiële gevoelens.
Maecenas en Horatius stierven kort na
elkaar in 8 v.Chr.. Op zijn sterfbed deed
Maecenas nog een goed woordje bij
Augustus voor zijn vriend Horatius: ‘Blijf
aan Horatius Flaccus denken.’ zei hij, ‘en
aan mij.’ Beiden werden begraven op de
Esquilijn, dicht bij elkaar.
Epoden
In zijn eerste werk liet Horatius zich inspireren door de jambische gedichten van
Archilochus. Hij noemde zijn gedichten
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lambi, maar in vergelijking met de felle
gedichten van Archilochus is de toon bij
Horatius milder: een beetje schertsend,
licht-kritisch en versluierd-erotisch. Ca. 30
publiceerde de toen vijfendertigjarige
Horatius zijn bundel lambi, die later de
naam Epoden kreeg, naar de kortere
tweede regel (epode) van de tweeregelige
verzen.
Satiren
In diezelfde (tien) jaren dat Horatius aan
de lambi werkte, schreef hij gedichten in
hexameters, die niet tot de lyriek in eigenlijke zin gerekend worden. Zijn Sermones
(Gesprekken) behoren tot het genre van
de Romeinse satire.
Horatius wilde ‘lachend de waarheid
zeggen’. Hij behandelde vragen en gebeurtenissen van alledag vanuit een
levensbeschouwelijke achtergrond die zijn
wortels vond in het Epicurisme. Alles wat
de dichter kon gebruiken om zijn goede
raad aan anderen te geven, kwam aan
bod: zijn vreugde en zijn verdriet, zijn
kritiek en zijn ervaringen in het leven. De
toon van Horatius’ satiren is die van een
ongedwongen conversatie; zijn Muze
‘ging te voet’, zoals hij zelf zei.
Het eerste boek Sermones werd gepubliceerd in 35, in 30 gevolgd door een
tweede. Later werd de naam van het
werk Saturae.
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Oden
De lyriek van Horatius bereikte zijn hoogtepunt in de Oden, door hemzelf met
Carmina aangeduid. Horatius beroemde
zich erop dat hij als eerste Romein de
Aeolische versmaten naar Italië had overgebracht - daarbij voorbijgaand aan het
feit dat Catullus al eerder in Sapphische
strofen had gedicht.
Met de Lesbische dichters Sappho en
Alcaeus als voorbeelden behandelde
Horatius in zijn Oden een breed scala van
onderwerpen die het persoonlijk leven
raken. Net als in zijn eerder werk verloo-

chende Horatius zijn relativerende aard
niet. Zijn lier was er één van het speelse
soort, een lyra iocosa zegt hij zelf.
In 23 verschenen drie boeken Oden. Ten
tijde van de eeuwfeesten van Rome (17)
had Horatius zo’n beetje de status van
hofdichter bereikt. Op verzoek van
Augustus dichtte hij het feestlied, het Carmen Saeculare, en een vierde boek Oden,
dat in 13 verscheen. Deze bundel bevatte
lofliederen op de overwinningen van
Augustus’ stiefzonen Drusus en Tiberius
in de Alpen.
Epistulae
Toen de eerste drie boeken Oden verschenen, was Horatius 42 jaar. Wijs geworden,
staat hij stil bij wat gebeurd is en bereidt
zich voor op wat komen gaat. In zijn
gedichten wil Horatius zijn levenslessen
doorgeven: dat is nuttig en aangenaam
tegelijk, het utile et dulce gaan op praktische wijze samen. Horatius koos voor het
m i d del van de poëtische brief. Ongetwijfeld kende hij (Epicuri de grege porcus) de
brieven van de filosoof Epicurus (342271), die in de filosofische scholen
bewaard waren gebleven. De Epistulae van
Horatius onderscheiden zich naar vorm
en inhoud weinig van zijn satiren. In een
bedaagde sfeer van levenswijsheid en
goede raad worden de problemen van
alledag behandeld, met uitweidingen over
mensen, reizen en landschappen.
De Epistulae verschenen in 20. Augustus
beklaagde zich over het feit, dat opnieuw - geen gedicht aan hem persoonlijk was gewijd. Horatius herstelde
dat verzuim door een tweede brievenboek te publiceren in 14, waarin een brief
aan Augustus vergezeld ging van de befaamde Epistulae ad Pisones, een geschrift
over de literatuurbeoefening in Rome, dat
later de titel Ars Poetica meekreeg.
NOOT
1. H.L. van Gessel schreef deze tekst voor Duurzamer
dan Brons, Romeinse literatuur en cultuur voor de bovenbouw, Meulenhoff Educatief Amsterdam 1992.

Beknopte algemene bibliografie
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Teksten en commentaren
Tot voor kort was de standaarduitgave
van Horatius’ opera onia die van F. Klingner, Leipzig 19593. Inmiddels zijn er twee
nieuwe edities: van S. Borzsák, Leipzig
1984, en van D.R. Shackleton Bailey, Stuttgart 1985.
De belangrijkste commentaar op het volledige werk van Horatius is nog steeds
die van A. Kiessling en R. Heinze, in drie
delen (Oden en Epoden, Satiren, Brieven),
daterend van het einde van de vorige
eeuw; de delen zijn vaak herdrukt, laatstelijk te Dublin/Zürich 1968/1970. Een
moderne pendant ontbreekt; wel zijn er
nogal wat deelcommentaren verschenen.
Een handzame commentaar op de Oden
is die van K. Quinn, London 1980. Een
uitgebreide filologische commentaar op
de Oden is te verwachten van twee
Engelse specialisten, R.G.M. Nisbet en M.
Hubbard; inmiddels zijn boek I (Oxford
1970) en boek II (Oxford 1978) verschenen. Anders van aard is een commentaar
op boek III van Cordon Williams: hij analyseert de oden van dit boek stuk voor
stuk, met verwerking van de vakliteratuur uit de laatste decennia (Oxford 1969).
Iets dergelijks deed voor alle oden: H.P.
Syndikus, Die Lyrik des Horaz, twee delen,
Darmstadt 1972/1973.
Voor het eerste boek der Brieven bestaat
een commentaartje van J. Préaux, Paris
1968. Voor boek II is er de omvangrijke
editie met prolegomena etc. van C.O.
Brink, Cambridge, drie delen, 1963/1982.
Bescheidener van opzet is een recente

uitgave van Brieven II van Niall Rudd,
Cambridge 1989.
Vertalingen
Vertalingen van Horatius’ werken in de
moderne vreemde talen zijn zeer talrijk.
Ik noem hier alleen twee bilingue uitgaven: de Budé-editie van F. Villeneuve, drie
delen. Paris 1927 e.v. en de Tusculumeditie
van H. Färber & W. Schöne, München
1957.
In het Nederlands is er een prozavertaling van W.G. van der Weerd, twee delen,
Amsterdam 1906/07 en een bijna complete
Metrische Vertaling van al zijn Werken,
Maarssen 1936, van de hand van
W.B. Westermann. Van recente datum zijn
de vertalingen van Louis van de Laar, in
twee delen, Baarn 1987/88. Daarin ontbreekt de Ars poetica, waarvan RH. Schrijvers in 1980 al een Nederlandse metrische
versie bezorgde. Van zijn hand verscheen
recent een nieuwe vertaling van de Oden-.
en Epoden. Een selectie van vijftig gedichten van Horatius met Nederlandse vertaling, inclusief een uitvoerige inleiding en
commentaar bij de gedichten, biedt
Anten van Wilderode, Liederen uit mijn
landhuis, Leuven 1988. Zie voor verdere
gegevens over vertalingen in ons taalgebied (met name die van ouderen zoals
Vondel, Pels, Bilderdijk) Patrick De Rynck
& Andries Welkenhuysen, De Oudheid in
het Nederlands, Baarn 1992, 212-215.
Studies
Algemeen geldt het boek van Ed.
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Fraenkel, Horace, Oxford 1957, als het
moderne standaardwerk over de dichter;
Fraenkels studie, geschreven vanuit ergocentrische principes, bevat een groot aantal analyses van afzonderlijke gedichten.
Methodisch minder geprofileerd, maar
nuttig is het boekje van J. Perret, Horace,
Paris 1959. Recente algemene studies zijn:
B. Kytzler, Horaz, München/Zürich 1985,
en D. Armstrong, Horace, New Haven/
London 1989.
Belangrijke artikelen van vooraanstaande specialisten over allerlei aspecten
van Horatius’ poëzie zijn bijeengebracht
door H. Oppermann in Wege zu Horaz,
Darmstadt 1972.
Voor de Oden moet allereerst een oudere
studie genoemd worden: G. Pasquali, Orazio lyrico, Firenze 1920. Voor nietspecialisten bedoeld is: L.P Wilkinson,
Horace and his Lyric Poetry, Cambridge 1945
(19512). Van belangrijke naoorlogse werken op het gebied der Oden noem ik hier
de volgende: S. Commager, The Odes of
Horace, New Haven 1962; V. Pöschl, Horazische Lyrik: interpretationen, Heidelberg 1970;
D. Esser, Untersuchung zu den Odenschlüssen
bei Horaz, Meisenheim am Clan 1976, en D.
Gall, Die Bilder der horazisehen Lyrik,
Königstein 1981.
De literatuur over de Epoden is minder
uitgebreid. Twee belangrijke studies uit
de laatste decennia zijn: R.W. Carruba, The
Epodes of Horace, A Study in Poetic Arrangement, The Hague/Paris 1969, en R. Hiersche, Les Epodes d’Horace, Bruxelles 1974.
Voor de Satiren kan men terecht bij enkele algemene werken over de Romeinse
satire, zoals M. Coffey, Roman Satire,
London/New York, 1976, en vooral bij N.
Rudd, The Satires of Horace, Cambridge
1966.
Voor de Brieven is van belang: M.J.
McGann, Studies in Horace’s First Book of
Epistles, Bruxelles 1969. Over de Ars poetica
bestaat een zeer uitgebreide literatuur
(zie Brink, op.cit.); een goede inleiding
vindt men in M. Fuhrmann, Einführung in

die antike Dichtungtheorie, Darmstadt 1973,
99 e.v.
Voor het rijke Nachleben van Horatius
zijn er twee studies van E. Stemplinger:
Das Fortleben der horazischen Lyrik seit der
Renaissance, Leipzig 1906, en Horaz im Urteil
der Jahrhunderte, Leipzig 1921. Voorts is er
een bundel met vele bijdragen over de
presentie van Horatius in de literatuur
van diverse taalgebieden: E. Castle e.a.,
Orazio nella letteratura mondiale, Roma 1936;
het artikel over de Nederlandse letterkunde (p. 133-151) is van H. Wagenvoort.
Van de Nederlandse bijdragen aan de
Horatius-studie noem ik de volgende.
Een populair-wetenschappelijk werk is,
zoals uit de titel blijkt: J.J. Hartman, Beatus
ille. Een boek voor iedereen over Horatius, Leiden 1913, met aardige vertalingen van de
behandelde teksten. Curieus, soms nog
wel degelijk de moeite waard, zijn de
beschouwingen over Horatius’ Oden die
C.P. Burger verzamelde in Aere Perennius,
Den Haag 1926. Een uitstekende
Horatius-bundel is die van H.L.W. Nelson
(red.), Horatius, Amsterdam 1965; hierin
vindt men bijdragen van Nederlandse
latinisten over diverse aspecten van
Horatius’ poëzie, alsmede een uitgebreid
Nachleben-artikel van de samensteller.
Zeer recent is het bundeltje Horatius 2000
van P.H. Schrijvers, S.R. Slings, R.Th. van
der Paardt en Caroline Fisser; voor een
bespreking zie elders in dit nummer.
Ten slotte: uitgebreide bibliografische informatie vindt men in vele van de hier
genoemde studies; in dit verband mag
met ere het boekje van Perret genoemd
worden. Veel secundaire literatuur komt
aan bod in een handig boekje van Gordon
Williams, Horace, in de serie ‘New Surveys
in the Classics’, Oxford 1972.
Een kritische bespreking van de
Horatius-studie sinds de verschijning van
het boek van Fraenkel treft men aan in: E.
Doblhofer, Horaz in der Forschung nach
1957, Darmstadt 1992.

‘Kleine dingetjes, maar
huiveringwekkend moeilijk’
Over de Oden van Horatius
R.Th. van der Paardt

Inleiding
In een van zijn ‘korte arabesken’, uit de
gelijknamige (in 1911 bij de Wereldbibliotheek verschenen) bundel schetsen, vertelt Louis Couperus hoe hij, mislukt als
leerling van de Haagse hbs, van zijn
vader privé-les kreeg in de klassieke talen.
Omdat Ricus Couperus zijn meeste
Grieks toch verleerd bleek, legde hij het
accent op het onderwijs in het Latijn.
Daarin trainde hij zijn zoon op een wat
ongebruikelijke wijze: hij legde hem
meteen maar een aantal hoogwaardige
authentieke teksten voor. Zo kwamen, na
het begin van Vergilius’ Aeneis en capita
selecta uit Ovidius’ Metamorphosen en Tristia, de Oden van Horatius aan de beurt. Zij
bezorgden de zeventienjarige schoolverlater een mengeling van bewonderend
genot en ‘heilige schrik’. Genot, omdat de
levensvreugde die uit Horatius’ liederen
sprak, weerklank vond in zijn ‘dromerige,
een beetje melancholieke jongensziel’.
Schrik, omdat hij de poëzie van de zwaan
van Venusia zo ‘huiveringwekkend moeilijk’ vond. Dat bleek al bij de eerste opgave die hij van zijn vader kreeg: het
begrijpend vertalen van de korte ode, ‘Ad
Leuconoen’ (I 11). Zo’n dertig jaar na dato
herinnert Couperus zich heel duidelijk de
verrukking die hem doorvoer én de
zweetdruppels die op zijn voorhoofd
parelden, toen hij zich van zijn taak
kweet. Met name staat hem bij dat hij de
befaamde junctuur carpe diem als ‘pluk de
dag’ had vertaald; dat zijn vader hem
vervolgens had uitgelegd dat carpere hier

overdrachtelijk was gebruikt en dus
‘genieten van’ betekende; dat hij de
gewenste verbetering had aangebracht,
maar dat hij, weer alleen, toch weer ‘met
genot, met wellust’ die oorspronkelijke
vertaling had opgeschreven. ‘Pluk de dàg!
Pluk hem als een bloem, als een roos; pluk
de dag niet in overdrachtelijke stijl, maar
pluk hem in werkelijkheid!,’ zo besluit hij
zijn jeugdherinnering aan die ‘allermoeilijkste dichter’.
De arabesk is om een aantal redenen de
moeite waard – hij werpt bij voorbeeld
een aardig licht op de ambivalente relatie
tussen vader en zoon – maar het belangrijkste motief om het stuk hier naar voren
te halen is dat Couperus in staat blijkt
Horatius’ Oden in luttele bladzijden heel
goed te typeren. Dat is voor een groot
deel zijn verdienste, maar toch ook die
van zijn vader, die hem juist de
Leuconoe-ode ter vertaling had voorgelegd: die is inderdaad heel representatief
voor wat Horatius formeel en inhoudelijk
in zijn Oden te bieden heeft. Ik neem dus
de didactische handreiking van vader
Ricus aan en begin mijn presentatie van
deze poëzie met dezelfde ode. Daarbij zal
ik de nadruk leggen op formele aspecten,
die in Couperus’ schets, om begrijpelijke
redenen overigens, niet aan de orde zijn
gekomen.
Oden I 11: vorm en inhoud
De tekst van de ode luidt als volgt:
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Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum. Sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces; dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem quam minimum credula postero.
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Dit is niet gemakkelijk te vertalen, zelfs
niet in proza, maar als ik het toch probeer
kom ik uit op: ‘Vraag niet, Leuconoe, welk
levenseind de goden jou en mij hebben
gegeven, dat behoor je niet te weten; laat
je ook niet in met Babylonische berekeningen (dat wil zeggen: horoscopen).
Hoeveel beter is het te aanvaarden wat je
overkomt, of Jupiter nu meer winterstormen toebedeelt, dan wel of deze de laatste is, die nu de Tyrrheense zee laat beuken op de puimstenen rotsen die zij op
haar weg vindt. Als je verstandig bent,
zeef je de wijn en besnoei je de verwachtingen op lange termijn. Terwijl wij praten
is de tijd, afgunstig, al weer weggevlucht.
Pluk de dag, vertrouw zo min mogelijk op
die van morgen.’ Om het gedichtje te
begrijpen hebben we niet veel extratekstuele informatie nodig: setting, conversatiethema en ‘boodschap’ zijn duidelijk genoeg. Het enige dat wellicht om een
toelichting vraagt is het verzoek aan de
gastvrouwe om de wijn te zeven. Dat
gebeurde bij de Romeinen voor men aan
tafel ging en de implicatie van het verzoek is dus: ‘Doe wat je nu te doen staat,
wat dit moment vereist.’ Het is een anticipatie van de sententie aan het slot dat
Leuconoe, en dus ook de geïntendeerde
lezer, van de tekst, in het hic et nunc moeten leven.
Deze raadgeving komen wij elders bij
Horatius nog heel vaak tegen en het is
ook niet de inhoud, maar het zijn vormaspecten die deze ode bijzonder maken. Ik
denk hier allereerst aan het nogal opvallende metrische schema in I 11: Horatius
gebruikt hier de zogenaamde grote Ascle-

piadeus, waarvan de kern wordt gevormd
door drie choriamben ( –
–); het
patroon is – – –
– –
– –
–
Nu blijkt Horatius zijn woorden zo gekozen te hebben dat zij voor het overgrote
deel binnen de grenzen van de choriambe
blijven en er relatief weinig ‘breuken’
voorkomen. De versregels 1 en 5 zijn in
dit opzicht het kunstigst. In het eerste
vers levert te nu een spondee op, vormen
quaesiens, scire nefas en quem mihi quem de
choriambe en is tibi het probleemloze slotwoordje; in het vijfde vers hebben we te
maken met drie woorden van vier lettergrepen (oppositis, debilitat, pumicibus), die
elk een choriambe vormen. De woorden
die de genoemde ‘breuken’ vertonen vinden we in r. 2: Babylonios; r. 3: temptaris;
tweemaal een breuk in r. 4: pluris en ultimam, in r. 6: Tyrrhenum’, in r. 7: longam (in
verband met de uitdrukking spem longam
resecare wel aardig) en invida; ten slotte
postero in r. 8. Dat zijn samen acht ‘gebroken’ woorden – op een totaal van 56 is dat
een gering aantal: er is werkelijk sprake
van een technisch hoogstandje. De vraag
naar het effect van deze metrische tour de
force lijkt me niet zo moeilijk te beantwoorden. De versregels klinken ‘kort,
maar krachtig’ en dat illustreert op uitstekende wijze de gedachte: besnoei je verwachtingen op lange termijn, houd het bij
het moment. Als dit geen geval is van ‘the
medium is the message’, dan toch van
een medium dat de boodschap onderstreept.
Een mozaïek van woorden
Er is een andere vorm van iconiciteit (formele aspecten illustreren inhoudelijke) in
de Oden die kenmerkend mag heten voor
Horatius’ poëzie: die van de ‘abbildende
Wortstellung’. Ik gebruik hier de Duitse
vakterm mede, omdat het ook een Duitse
classicus is geweest die dit facet van
Horatius’ vakmanschap kernachtig onder
woorden heeft gebracht: de filosoof met
de hamer, Friedrich Nietzsche. ‘In gewissen

.

Sprachen’, schreef hij in het voorlaatste
hoofdstuk van Götzendämmerung (1888),
‘ist das, was hier erreicht ist, nicht einmal zu
wollen. Dies Mosaik von Worten, wo jedes Wort
als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und
links und über das Ganze hin seine Kraft
ausströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl
der Zeichen, dies damit erziehlte Maximum in
der Energie der Zeichen – das alles ist römisch
und, wenn mann mir glauben will, vornehm
par excellence.’ Een mooi voorbeeld van wat
Nietzsche bedoelt, lijkt me geleverd te
worden door de vijfde ode van boek I een bijna onvertaalbare en juist daarom
wellicht veel vertaalde tekst.
Quis multa gracilis te puer in rosa
perfusus liquidis urget odoribus
grato, Pyrrha, sub antro?
Cui flavam religas comam
simplex munditiis? Heu quotiens fidem
mutatosque deos flebit et aspera
nigris aequora ventis
emirabitur insolens,
qui nunc te fruitur credulus aurea,
qui semper vacuam, semper amabilem
sperat, nescius aurae
fallacis. Miseri, quibus
intemptata nites: me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti
vestimenta maris deo.

Vertaling: “Welke slanke jongeman, overgoten met parfum, is met jou, Pyrrha, zo
druk in de weer te midden van veel rozen
in een prieel? Voor wie bind je je blonde
haren op met geraffineerde eenvoud?
Ach, hoe vaak zal hij huilen om de verandering van de sympathie der goden en
met bevreemding zich verbazen over het
zeevlak dat gaat woelen door duistere
winden. Hij geniet jouw gunsten, vol vertrouwen nu je straalt (van beminlijkheid),
verwacht dat je altijd beschikbaar, altijd
lief zult zijn, weet van de bedrieglijke
wispelturigheden niet af. Ongelukkig zijn
zij voor wie jij je glans vertoont en die jou

nog niet kennen. De muur van de tempel
maakt door een votieftablet duidelijk dat
ik mijn kleren kletsnat heb opgehangen
voor de machtige god van de zee.’
Zoals in meer oden wordt de eenheid
van het gedicht bewerkstelligd, doordat
verschillende beelden samenhangen met
één centrale metafoor: hier is dat het gebruik van de zee voor het (wispelturige)
meisje, met wie de persona van de dichter,
gezien zijn ‘natte pak’, een leerzame relatie heeft gehad. In de vertaling moet dat
element wel duidelijk kunnen overkomen.
Maar wat niet kan, in ieder geval niet in
begrijpelijk Nederlands, is het geven van
equivalenten voor de bijzondere woordplaatsingen die Horatius in deze ode, op
verscheidene plaatsen, tot stand heeft gebracht. Nemen we het eerste vers: het
eerste woordje, quis, hoort, net als het
derde, gracilis, bij puer; multa, dat ertussen
staat, congrueert met in rosa; te, dat naast
puer staat, is het object bij urget, dat voor
de lineaire lezers pas veel later komt, net
als de eigennaam, Pyrhha, waarop te
betrekking heeft. Op het eerste gezicht
staat bijna alles warrig door elkaar. Bij
nader inzien zit er een systeem achter.
Pyrrha wordt letterlijk omringd door de
gracilis puer, en zij beiden weer door die
vele rozen (sommige interpretatoren
denken aan rozenkransen, maar er is hier
eerder sprake van rozenbedden, een vast
element in de Griekse erotische poëzie;
zie Nisbet-Hubbard ad loc.). Een soortgelijke iconiciteit vinden we in de regels 2
en 3: urget (een wat algemeen verbum, ‘hij
is druk bezig ‹met jou›’, maar in dit verband niet voor misverstand vatbaar) staat
tussen liquidis en odoribus, waardoor geaccentueerd wordt dat de jongeman een
‘wolk van parfum’ verspreidt; in r. 3 staat
de naam van het meisje centraal, de
bijeenhorende woorden grato en antro
staan om deze naam heen.
Een andere, minstens even zinrijke
woordvolgorde vinden wij in het eerste
vers van de derde strofe (r. 9): de naam-
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loze jongeman geniet Pyrrha’s gunsten,
goedgelovig, nu zij schittert als goud
(aurea, met een mogelijke toespeling op aura
in r. 11, “bedrieglijke wind’). De woorden
grijpen in elkaar: qui en fruitur staan om te
heen, maar te en aurea om credulus (men
zou hier kunnen spreken van elkaar snijdende cirkels); er is een opvallend contrast
met de woordvolgorde in de relatieve bijzin qui...sperat, die juist heel regelmatig is.
Een opvallende woordvolgorde laat ook
de laatste strofe zien: me, subject bij suspendisse, staat met nadruk voorop; dan
volgen tabula (subst.) en sacer (adj.), woorden die horen bij votiva (adj.) en paries
(subst.) van de volgende regel; na het
hoofdwerkwoord indicat volgt uvida, dat
pas in de allerlaatste regel blijkt te behoren bij het substantief vestimenta. De Amerikaanse latinist Steele Commager heeft
over deze subtiele woordarrangementen
de volgende opmerking gemaakt: ‘The
words are [. . .] ‘suspended’, as it were like the
clothes to which Horace refers. We realize that
he has not so much described a scene as created
one, and that the ‘temple wall’ is the page itself.’
Of men nu met deze poëticale uitleg mee
wil gaan of niet, het moge door de gegeven voorbeelden (zie voor andere Waszink 1983) duidelijk zijn, dat de moeilijkheid van Horatius’ Oden meer schuilt in
de geraffineerde volgorde die hij hanteert
dan in andere zaken. In ieder geval kan
men het idioom van de dichter niet als
moeilijk aanmerken: wie een behoorlijke
kennis heeft van het Latijnse vocabularium, zal zelden genoodzaakt zijn bij de
lectuur van de Oden naar het woordenboek te grijpen. Horatius heeft dan ook
weinig affiniteit gehad met de hem voorafgaande generatie dichters, die zich juist
profileerde door het gebruik van het
ongewone, liefst van literaire eruditie
blijkgevende woord.
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Symboliek en makrostructuur: Oden I 38
Niet alle oden van Horatius zijn zo lastig
als degene die hiervoor is geciteerd: som-

mige zijn, of liever lijken, ronduit eenvoudig. Misschien komt het juist daardoor dat
de lezer sneller tot een eerste begrip van
de tekst geraakt dan hij/zij verwacht had,
dal de gedachte bij hem/haar opkomt dat
de tekst mogelijk iets verbergt, dat er, om
Nijhoff te parafraseren, meer staat dan er
staat. Een aardig voorbeeld is de slotode
van boek I, één van de allerkortste gedichten die Horatius schreef. Van dit gedicht zijn talrijke, zeer uiteenlopende interpretaties gegeven, die met elkaar
gemeen hebben dat ze sterk symbolisch
zijn gekleurd. Ik geef nu achtereenvolgens de Latijnse tekst, een prozavertaling
en een moderne poëtische bewerking, alsmede een kort, zeker niet naar volledigheid strevend, overzicht van de
twintigste-eeuwse interpretatiegeschiedenis van de ode. Het metrum is de sapfische strofe.
Persicos odi, puer, adparatus,
displicent nexae philyra coronae;
mitte sectari, rosa quo locorum
sera moretur.
Simplici myrto nihil adlabores
sedulus, curo: neque te ministrum
dedecet myrtus neque me sub arta
vite bibentem.

In proza komt dit neer op: ‘Aan Perzische
chic heb ik een hekel, jongen; kransen
geknoopt met lindebast bevallen mij niet.
Laat na te zoeken, waar nog een late roos
verwijlt. Ik wil absoluut niet dat jij aan
een simpele mirtekrans nog iets toevoegt.
Jou als dienaar misstaat de mirte niet, en
mij evenmin, nu ik hier drink onder het
dichte wijngaardloof.’
Wat in een prozavertaling bijna altijd
verloren gaat, is de orkestratie (klankrijkdom) van het origineel; hier bijvoorbeeld
de iteratie van de p in r. 1 en die van de s
in het begin van de tweede strofe. In de
volgende Nederlandse versie van F.J. Brevet (Horatius, Oden, 1978) heeft de verta-

ler duidelijk geprobeerd enkele van die
klankeffecten te behouden:
Ik haat die Perzische pakken
en kransen van lindebast.
Zoek niet naar een roos,
want ik verkoos
eenvoudige mirtetakken;
de mirte die ons beiden past,
aan jou die mij dient,
en aan mij, die beveel,
als ik wijn drink in mijn prieel.

Er zijn Horatius-lezers geweest, en die
zijn er nog altijd, die in dit gedichtje een
eenvoudig ‘drinklied’ hebben gezien – en
meer niet. Een representant van deze
groep is een andere Nederlandse vertaler:
A. Rutgers van der Loeft. In de inleiding
die aan zijn vertaling van Oden I 38 vooraf
gaat (Horatius, Liederen, 1952) spreekt hij
van een ‘afwerende glimlach’ van de
dichter: deze zit op een zonnige oktoberdag (die dag uiteraard vanwege de late
roos en het dichte loof!) in de tuin van
zijn landgoed (?) met een glaasje wijn en
‘een aardige huisknecht die hem en zichzelf een luxekrans had willen opzetten
zoals bij feestelijke gelegenheden de
mode was’. Opvallend is wel dat Rutgers
van der Loeff verderop in zijn inleiding
suggereert dat dit gedichtje dient als tegenwicht voor de zware ode I 37, de zogenaamde Cleopatra-ode (zie het artikel van
S.R. Slings, elders in dit nummer).
Dat betekent dat hij ervan uitgaat, dat de
plaatsing van de ode niet toevallig is: in
derdaad blijkt uit Van der Loeffs overige
inleidingen dat hij, zoals bijna alle
moderne Horatius-specialisten, de gedichten in samenhang leest en daarbij
bijzondere aandacht besteedt aan overeenkomsten in motief, significante contrasten etc.
De meeste interpretatoren gaan ervan
uit dat de ode niet zonder reden de laatste van het eerste boek zal zijn en een
verdergaande betekenis moet hebben dan
die van het tamelijk anekdotische ge-

dichtje dat het lijkt te zijn. Sommigen
veronderstellen dat we het gedicht moeten zien als een metafoor voor Horatius’
epicureïsche levenshouding: de moraal is
dan dat men, ver weg van het gewoel, net
als de dichter moet genieten van de eenvoudige dingen des levens. Anderen
benaderen dit slotgedichtje vanuit een
poëticale invalshoek. Zo zou, volgens de
Italiaanse filoloog G. Pasquali, Horatius
het eerste boek van zijn Oden juist met
een gedicht over de aan Venus gewijde
mirte en het drinken van wijn onder het
dichte loof hebben afgesloten, omdat in
dit boek erotische en sympotische motieven de boventoon hebben gevoerd. Helemaal bevredigend is deze laatste uitleg
niet: men heeft erop gewezen dat niet
alleen de mirte, maar ook de linde en de
roos met Venus in verband worden gebracht en dat nu juist linde en roos door
de persona van de dichter worden afgewezen. Eduard Fraenkel heeft daarom voorgesteld Oden I 38 te lezen in samenhang
met de slotgedichten van de boeken II en
III: in beide spreekt Horatius expliciet
over zijn eigen poëzie, met name over de
inspiratiebronnen daarvan (III 30) en zijn
vertrouwen in de eeuwigheidswaarde van
de Oden (II 20). Als de dichter in I 38 een
afkeer zegt te hebben van adparatus (een
nogal gezocht woord, dat een echo vindt
in adlabores in de eerste regel van de
tweede strofe) en zijn voorkeur belijdt
voor de ‘simpele mirte’, dan moeten we
dit, volgens Fraenkel, zien als een symbool voor de bewuste keuze van een natuurlijke, niet gezochte, poëtische stijl.
Een voorkeur voor eenvoud kortom, die
overigens rafinnement niet uitsluit (cf.
simplex munditiis uit I 5 !): het gedichtje is
er, met zijn subtiele interne correspondenties, zelf een mooi voorbeeld van.
Dat de ode een poëticale strekking heeft,
is om nog twee andere redenen aannemelijk. In de eerste plaats omdat ook in de
Griekse lyriek het drinken van wijn vaak
een symbool is voor het dichten – biben-
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tem als laatste woord zou dan een soort
sleutel voor de ode zijn. Ten tweede
omdat er mogelijk twee toespelingen op
poëticale uitspraken van Callimachus in
Horatius’ ode schuil gaan. Zij zijn voor
het eerst gezien door Michael von
Albrecht in een korte analyse van de
betreffende ode. Het gaat om de volgende
passages.
1. In zijn epigram AP XII 43 verklaart de
dichter van Cyrene dat hij een grote hekel
heeft aan het cyclische vers, dat wil dus
zeggen aan epiek.
2. In de proloog van de Aitia zegt Callimachus dat hij poëzie niet meet met Perziche mijlen, dat wil zeggen dat hij geen
kwantitatieve maatstaven bij poëzie wil
hanteren: een groot boek is immers een
groot kwaad. Als het juist is dat Horatius
in het begin van deze ode toespelingen
maakt op Callimachus, dan bevat het gedicht een fraaie paradox: Horatius zou
dan eenvoud belijden in een ode die om
diverse redenen wel degelijk complex
mag heten!
Epiloog
Met deze korte verkenning van Horatius’
Oden, aan de hand van een bespreking
van enkele specimina uit het eerste boek,
moet ik hier volstaan.
Toen vader Couperus tegenover zijn
zoon, die moeilijkheden met zijn taalopgave had, opmerkte dat Horatius ‘niet
moeilijker was dan wie of wat ook’, deed
hij dit waarschijnlijk vooral op grond van
didactische overwegingen. Want dat de
Oden van Horatius door de jonge Louis
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terecht heel moeilijk weerden gevonden, is
inmiddels wel duidelijk geworden. En dat
een vertaling, waarin de Latijnse woorden
slechts van correcte Nederlandse equivalenten worden voorzien, meteen zou leiden tot volledig begrip van het origineel,
dat is in het algemeen al een naïeve gedachte, maar in het geval van Horatius
een grove misvatting: met een dergelijke
vertaling kan men aan het spel van Horatius met metrische structuren, woordvolgorde en poëtische tradities nu eenmaal
geen recht doen.
BIBLIOGRAFISCHE AANTEKENINGEN
Couperus’ ‘Carpe diem’ staat in Korte arabesken, waarvan in 1986 de vijftiende druk verscheen, met een
inleiding van F.L. Bastet; zie p. 184 e.v.
Over de metriek van de Oden geven Kytzler 19S5 en
Armstrong 1989 goede informatie; men raadplege
verder de commentaren.
Het Nietzsche-citaat over de effecten die Horatius
met zijn woordvolgorde bereikt, is ontleend aan de
commentaar van A. Kiessling & R. Heinze, I, Berlin
196010, p. 604.
Voor Oden I, 5 zie vooral: Gilbert Highet, Poets in a
Landscape, Harmondsworth 1959, p. 128 e.v. en Steele
Commager 1962, p. 50 e.v. De ode is zo vaak vertaald
dat er een verzameling bestaat van tientallen versies
in diverse talen: E. Storrs & C. Tennyson, A Polyglot
Collection of Translations of Horace’s Ode to Pyrrha [. . .],
Oxford 1959.
Het woordgebruik van Horatius: de standaardstudie
is die van B. Axelson, Unpoetische Wörter, Lund 1945;
bijzonder belangrijk zijn de tegenwerpingen van J.H.
Waszink in zijn artikel ‘De poëtische expressie in de
Oden en Epoden van Horatius’, onder meer te vinden
in diens Verzamelde opstellen, Leiden 1983, p. 110-133.
Oden I 38: verwezen is naar Pasquali 1920, p. 324 e.v.;
E. Fraenkel 1957, p. 297 e.v; Michael von Albrecht,
Römische Poesie. Texte und Interpretationen, Heidelberg
1977, p. 252 e.v
Voor een titelbeschrijving van de studies die hier
alleen met auteur en jaartal zijn aangeduid zie de
‘Beknopte algemene bibliografie’.

Uit drinken met Horatius en de
oude Grieken
S.R. Slings

Toen in de maand augustus (toen nog
Sextilis geheten) van het jaar 30 v.Chr. in
Rome het bericht van de zelfmoord van
Cleopatra aankwam, vierde Horatius deze
gebeurtenis met een gedicht dat op een
curieuze manier begint. Ik citeer de eerste
twee strofen:
Nunc est bibendum, nunc pede libero
pulsanda tellus, nunc Saliaribus
omare pulvinar deorum
tempus erat dapibus, sodales.
Antehac nefas depromere Caecubum
cellis avitis, dum Capitolio
retina dementis ruinas
funus et imperio parabat (Carm. I 37, 1-8)

Nu moet men drinken, nu met ongeremde voeten op de grond stampen, nu
zou het tijd zijn, gezellen, de rustbedden
van de goden te eren met maaltijden als
van de Salii.
Voorheen was het goddeloos de Caecubum uit de voorvaderlijke wijnkelders te
halen, zolang de koningin voor het Capitool een waanzinnige verwoesting en
voor het rijk de ondergang beraamde.
Horatius nodigt zijn bentgenoten (sodales,
een woord uit de religieuze sfeer) uit te
drinken, te dansen en een offermaal te
houden. Door wat hij in de tweede strofe
zegt, wekt hij op een nogal komisch aandoende manier de indruk dat hij en zijn
makkers gedurende de hele oorlog de religieuze plicht van abstinentie hadden
gehad.

Daar is natuurlijk geen sprake van: zo
vaderlandslievend was zelfs Horatius
niet. We hebben in werkelijkheid te
maken met een dialoog die in deze tekst
gevoerd wordt met een andere tekst, en
wel een gedicht van de Griekse lyricus
Alkaios (Alcaeus) van Mitylene op Lesbos
(ca. 600 v.Chr.), waarvan de eerste twee
verzen bewaard zijn gebleven; het
metrum van de twee gedichten is hetzelfde:
Νν χρc µεθàσθην καd τινα πρeσ βÝαν
πñνην, πεd δc κÀτθανε Μàρσιλοσ (fr. 332
Voigt)

Nu moet men dronken worden en met
geweld drinken, omdat Myrsilus gestorven is.
Myrsilus was tiran van Mitylene; Alcaeus
was één van de leidende figuren van een
aristocratische groepering die door Myrsilus was verbannen. In dit gedicht, waarin
drank en politiek op een voor Alcaeus
typerende manier samengaan, wordt zijn
dood gevierd met een extra zware drinkinspanning. Horatius verwijst naar dit gedicht, dat door de overeenkomst in de
situatie (het overlijden van een alleenheerser) een goedgekozen voorbeeld is,
en beoefent daarbij een techniek die
bekend staat als aemulatio in imitando: een
literair voorbeeld navolgen maar in die
navolging laten zien dat je het nog beter
kunt. Daarom wordt de dronkenschap
van Alcaeus’ lied bij hem tot drinken na
een lange tijd van dorst: een geraffineerde
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overtreffing en afzwakking tegelijk. Terwijl Alcaeus typisch de dichter van een
politieke groepering was, slaat Horatius
een nationale toon aan: de Salii, de Caecubum (een dure wijn uit Latium), culminerend in het Capitool, het symbool van
Rome en het Romeinse rijk. Om dat te
kunnen doen moet hij Alcaeus’ drinken
uitbreiden met dansen en dineren: ook
een aardige overtreffing van het origineel1.
Alcaeus’ poëzie kennen we goed genoeg
om te mogen aannemen dat zijn lied op
de dood van Myrsilus als een drinklied
zal zijn voortgezet. Bij Horatius daarentegen houdt de context van het symposion
na de eerste twee strofen op te functioneren: zijn lied gaat verder met een evocatie
van de gevaren waarin de Romeinse staat
door Cleopatra’s toedoen had verkeerd,
en culmineert in de beschrijving van haar
zelfmoord, waardoor Cleopatra steeds
meer heroïsche trekken gaat krijgen, tot
ze in de laatste regel non humilis mulier,
een indrukwekkende vrouw, wordt
genoemd. Zo’n genuanceerde oordeelsvorming kunnen we voor Alcaeus
gevoeglijk uitsluiten.
Pas gedurende de laatste decennia is
men zich goed rekenschap gaan geven,
hoe belangrijk het symposion is als setting voor de archaïsche Griekse lyriek. De
gedichten van Alcaeus, Archilochus, Anacreon, maar vooral ook de grote groep
gedichten die men met een veel jongeren
naam ‘elegieën’ noemt2, waren bestemd
voor voordracht (‘performance’ in het
moderne jargon) tijdens zulke min of
meer geïnstitutionaliseerde bijeenkomsten, veelal van gelijkgezinden. Dat houdt
in dat bijvoorbeeld Alcaeus’ gedicht over
de dood van Myrsilus bij zijn eerste performance een concreet publiek heeft
gehad, Alcaeus’ partijgenoten, en een
concrete gelegenheid, een symposion
waarbij Mvrsilus’ dood wordt gevierd.
Het ‘nu’ binnen de tekst van het gedicht
is identiek aan deze gelegenheid, en het
alleen door het onbepaalde voornaam-

woord Tiva (‘men’) aangeduide publiek,
dat door de dichter geïnstrueerd wordt
zich te bedrinken, is identiek aan de verzameling aanwezigen bij het symposion.
Daarentegen roept Horatius de
symposion-context alleen aan het begin
van zijn gedicht op, en wel om aan zijn
lezers duidelijk te maken dat hij Alcaeus
wil imiteren. Als na de tweede strofe het
gedicht zijn eigen gang gaat, is elke gedachte aan een publiek dat bij de voordracht al drinkend aanwezig is, volledig
verdwenen. Men krijgt de sterke indruk
dat setting en publiek fictief zijn.
Dat valt met name goed te demonstreren aan de hand van een ander sympotisch lied van Horatius, wederom een lied
met een Grieks voorbeeld. Ik citeer weer
de eerste twee strofen:
Natis in usum laetitiae scyphis
pugnare Thracum est. tollite barbarum
morem verecundumque Bacchum
sanguineis prohibete rixis.
vino et lucemis Modus acinaces
immane quantum discrepat; inpium
lenite clamorem sodales
etcubito remanete presso. (Carm. I 27, 1-8)

Vechten met bekers die gemaakt zijn voor
vrolijkheid, is iets dat Thraciërs doen.
Houd op met dit barbaarse gedrag, en
houd de ingetogen Bacchus ver van bloedige twisten.
Bij wijn en lampen past een Medisch
kromzwaard absoluut niet; gezellen, temper je oneerbiedige kabaal en blijf liggen
op je elleboog.
Porphyrio, een laat-antieke commentator,
deelt mee dat hier een gedicht uit het
derde boek van Anacreon wordt geïmiteerd3, en we zijn zo gelukkig, een flink
deel van het origineel te bezitten. Anacreon leefde ca. 525 v.Chr. en vond zijn
publiek, anders dan Alcaeus, niet onder
de burgers van zijn geboortestad (Teos in
Ionië), maar in de huizen van tirannen en

rijke families overal in de Griekse wereld,
vooral van de bekende tiran Polycrates
van Samos.
γε δÜ, φÛρ\ µdν J πα
κελÛβην, Âκωσ ±µυδτιν
προπÝω, τa µbν δÛκ\ γχÛασ
Åδατοσ, τa πbντε δ\ ονου
κυÀθουσ, σ νυβρÝστωσ
νa δηsτε βασσαρÜσω.
[. . .]
γε δηsτε µηκÛτ\ οÅτω
πατÀγωι τε κλαλητι
Σκυθικcν πÞσιν παρ\ ονωι
µελετµεν, λλa καλο σ
ποπÝνοντεσ ν Åµνοισ (Anacr. fr. 356 Page)

Kom, slaaf, breng ons een roemer, dat ik
hem in één teug kan legen. Giet er tien
scheplepels water en vijf scheplepels wijn
in, dat ik met decorum weer Bacchant kan
zijn.
[...]
Komaan, laten we nu maar weer ophouden met gedreun en geschreeuw bij de
wijn het Scythische symposion te beoefenen - laten we matig drinken onder fraaie
hymnen.
Het gedicht van Anacreon hoort thuis in
een lange traditie van sympotische gedichten, waarbij de dichter zijn kompanen aanmaant tot kalmte bij het drinken.
Woest gedrag is ‘Scythisch’ (Horatius vervangt dit door Thracisch’). Typisch voor
dit subgenre is de gedetailleerdheid. De
slaaf krijgt precies te horen wat de verhouding van wijn op water moet zijn, de
mededrinkers moeten godenhymnen
gaan zingen. Deze poëzie legt de etiquette
van het symposion vast, en dat is precies
de reden van haar populariteit: Griekse
symposia hadden, zoals drinkgelagen in
alle tijden en culturen, de neiging om
sterk uit de hand te lopen, en men kon
dan liederen als dat van Anacreon zingen
om zijn makkers tot de orde te roepen. Ik
geef een ander voorbeeld van hetzelfde
genre – het komt uit een symposionliedboek dat gevonden is op het eiland Ele-

phantine (in de Nijl bij Aswan) en gekopieerd in de 3de eeuw v.Chr4. (het gedicht
zelf zal ook niet veel ouder zijn dan de
4de eeuw):
ΧαÝρετε συµπÞται νδρεσ µ[Üλικεσ¯ ]ξ
γαθο γaρ
ρξÀµενοσ τελÛω τeν λÞγον [ε]σ γα[θÞ]ν.
χρc δ\, Âταν εσ τοιοτο συνÛλθωµεν φÝλοι
νδρεσ
πργµα, γελν παÝζειν χρησαµÛνουσ ρετι,
³δεσθαÝ τε συνÞντασ, σ λλÜλουσ τε φ[λ]υαρε ν
καd σκñπτειν τοιαθ\ οxα γÛλωτα φÛρειν.
 δb σπουδc ^^πÛσθω, κοàωµÛν [τε λ]εγÞντων
ν µÛρει¯ ³δ\ ρετc συµποσÝου πÛλεται.
το δε ποταρχοντοσ πειθñµεθα¯ τατα γÀρ
στιν
ργ\ νδρν γαθν, ελογÝαν τε φÛρει{ν}.
(adesp. eleg. 27 West)

Gegroet, mededrinkers, leeftijdsgenoten
(?): ik begin mijn betoog met een gunstig
woord, en zal er ook mee eindigen. Wanneer wij als vrienden voor zo’n doel
bijeenkomen, moeten ons lachen en ons
amusement plaatsvinden in alle deugdzaamheid, en we moeten plezier hebben
aan ons samenzijn; de onzin en spot die
we tot elkaar uiten moeten van dien aard
zijn dat het slechts tot gelach aanleiding
geeft. Daarna moet ernst volgen: we moeten luisteren terwijl men om de beurt
spreekt: dat is het, wat een symposion
goed maakt. We moeten de symposiarch
gehoorzamen – zo doen goede mannen;
dat leidt tot een goede reputatie.
Geen eersteklas-poëzie misschien, maar
nuttige gebruikspoëzie met een sterk normatief karakter (bijna alle werkwoordsvormen zijn bevelend of aansporend; men
lette er verder op, hoe vaak woorden voor
‘goed’ en aanverwante begrippen
voorkomen). Vandaar dat er noch bij Anacreon noch in deze anonieme elegie
sprake is van een identificeerbaar publiek
of een identificeerbaar moment: zulke gedichten ontlenen hun waarde juist aan
het feit dat ze gerecycled kunnen worden.
Een concreet moment, zoals in Alcaeus’
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gedicht op de dood van Myrsilus, is een
uitzondering: het bewaart de herinnering
aan een memorabele gebeurtenis - als het
later nog eens gezongen wordt, wordt de
dood van Myrsilus opnieuw gevierd.
Moment en publiek mogen dan al niet of
nauwelijks identificeerbaar zijn, ze zijn er
in de archaïsche Griekse lyriek niet minder reëel om. In principe geldt voor een
gedicht uit deze tijd dat ‘jij/jullie’ in de
tekst staat voor de luisteraars naar de
performance, en dat ‘nu’ in de tekst staat
voor het moment van de performance.
In de ode van Horatius ligt dat geheel
anders. Na de geciteerde twee beginstrofen met hun Anacreon-imitatio werpt de
spreker zichzelf op tot symposiarch en
draagt een lid van de groep op de naam
van zijn geliefde te noemen. Als de man
aarzelt zegt de dichter:
quidquid habes, age
depone tutis auribus. A miser,
quanta laborabas Charybdi
digne puer meliore flamma. (17-20)

Wat je te zeggen heb, vooruit, vertrouw
het toe aan mijn veilige oren. Wee, ongelukkige, wat voor Charybdis is dat waar je
onder gebukt gaat, jij, een knaap die toch
een betere liefde waard was.
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De arme jongen durft de naam van zijn
vlam niet hardop uit te spreken, en fluistert die dus maar desgevraagd in des
dichters oor – in de tekst gebeurt dat op
het moment tussen auribus en A miser in.
De lezer moet zich op dat moment dus
een kleine pauze voorstellen. De gemaaktgeschokte reactie van de spreker – de
naam van de geliefde die hem ingefluisterd wordt is kennelijk die van een
berucht geldzuchtig snolletje, vandaar
Charybdis - maakt dat een gedicht dat
schijnbaar-naïef begint als imitatie van
een lied van Anacreon, het karakter van
een toneeltekst aanneemt. Als men niet
wil veronderstellen dat Horatius de hele

ode tijdens een reëel symposion heeft
geïmproviseerd, volgt daaruit dat de setting van het gehele gedicht fictief is: het
publiek van Horatius is een publiek van
lezers, dat met de ‘jij/jullie’ binnen de
tekst niets van doen heeft en met het ‘nu’
al evenmin.
Het symposion wordt dus bij Horatius
gefictionaliseerd. Dat uit zich bijvoorbeeld
in een gedicht waarin de dichter een stap
verder gaat en een fictief symposion tot
onderdeel van het gedicht maakt:
Teucer Salamina patremque
cum fugeret, tamen uda Lyaeo
tempora populea fertur vinxisse corona
sic tristis adfatus amicos:
‘quo nos cumque feret melior fortuna parente
ibimus o socii comitesque.
nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro:
certus enim promisit Apollo
ambiguam tellure nova Salamina futuram.
o fortes peioraque passi
mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;
cras ingens iterabimus aequor.’ (Carm. 17, 21-32)

Toen Teucer voor zijn vader uit Salamis
vluchtte, heeft hij toch, zegt men, zijn
door Lyaeus [Dionysus] benevelde hoofd
omwonden met een peppelkrans, en zijn
droeve vrienden aldus toegesproken:
‘Waarheen het lot, dat vriendelijker is dan
mijn vader, ons ook maar zal brengen,
daarheen zullen wij gaan, makkers en
gezellen! Men hoeft niet te wanhopen met
Teucer als leider en Teucer als auspex: de
onfeilbare Apollo heeft beloofd dat in een
nieuw land de naam Salamis een dubbele
betekenis zal krijgen. Jullie dappere mannen, die vaak met mij veel slechters hebt
doorstaan, verjaag nu je zorgen met de
wijn; morgen zullen we opnieuw over de
wijde watervlakte varen.’
De adressaat van dit gedicht, L. Munatius
Plancus, wordt aangespoord zijn zorgen
te verdrijven door te drinken, met Teucer
als voorbeeld:

tu sapiens finire memento
tristitiam vitaeque labores
molli Plance mero ... (Carm. I 7, 17-19)

wees wijs, Plancus, vergeet niet een eind
te maken aan de droefenis en de hardheid
van het leven met de verzachtende ongemengde wijn.
Het symposion van Teucer is misschien
aan Sophocles ontleend - Teucer was de
broer van de grote Ajax, en hij werd na
zijn terugkomst uit Troje weggestuurd
door zijn vader Telamon, koning van het
eiland Salamis bij Attica, omdat hij de
zelfgekozen dood van zijn broer niet
gewroken had; hij stichtte toen de stad
Salamis op Cyprus. Mythische exempla
komen in de archaïsche Griekse lyriek
regelmatig voor5, vooral bij koorlyrici als
Pindarus en Bacchylides, maar een
mythisch symposion binnen een symposiongedicht zal men er niet snel aantreffen6.
Een gespiegelde situatie vincten we in
een jeugdgedicht: hier wordt een gezelschap van makkers aangespoord tot het
houden van een Grieks symposion door
middel van een mythisch exemplum, waarbij de Centaur Cheiron zijn leerling Achilles aanraadt zijn smart te verlichten met
hetzelfde probate middel7. Hier kiest
Horatius de dichter Archüochus van
Paros (?650 v.Chr.) tot voorbeeld8:
Horrida tempestas caelum contraxit et imbres
nivesque deducunt Iovem; nunc mare nunc siluae
Threicio aquilone sonant. rapiamus amici
occasionem de die, dumque virent genua
et decet, obducta solvatur fronte senectus.
tu vina Torquato move consule pressa meo;
cetera mitte loqui: deus haec fortasse benigna
reducet in sedem vice. nunc et Achaemenio
perfundi nardo iuvat et fide Cyllenaea
levare diris pectora sollicitudinibus,
nobilis ut grandi cecinit Centaurus alumno:
‘invicte, mortalis dea nate puer Thetide,
te manet Assaraci tellus, Cfuam frigida parvi
findunt Scamandri flumina, lubricus et Simois.

unde tibi reditum certo sublemine Parcae
rupere nec mater domum caerula te revehet.
illic omne malum vino cantuque levato,
deformis aegrimoniae dulcibus adloquiis.’
(Epod. 13)

Een weer om van te rillen heeft het
hemelgewelf vernauwd; regen- en
sneeuwbuien halen Jupiter [de lucht] naar
beneden. Nu huilen zee en bossen door
de Thracische noordenwind. Vrienden,
laten we de kans die de dag ons biedt
snel aangrijpen: zolang onze ledematen
soepel zijn en het ons past, moet de norse
ouderdom zijn fronsende wenkbrauwen
voor zich houden. Haal jij de wijn te
voorschijn die geperst is onder Torquatus’
consulaat, mijn geboortejaar, en verder
hoef je niets te zeggen: een god zal dit
alles weer genadiglijk op orde brengen.
Nu willen we ons ook begieten met Perzisch parfum en door de lier van Hennes
ons hart bevrijden van hardvochtige zorgen, zoals de bekende Centaur eens zong
tot zijn grote leerling: ‘Onoverwinnelijke?,
sterfelijke zoon van de godin Thetis, op
jou wacht het land van Assaracus [Troje],
dat doorsneden wordt door de koude
stromen van de kleine Skamandros en de
snelle Simoeis. De terugkeer daarvandaan
hebben de onverbiddelijk spinnende
Schikgodinnen voor je afgesneden; je
blauwe moeder zal je niet naar huis terugvoeren. Daar moet je alle ellende verlichten met wijn en gezang, de zoete
troost tegen afgrijselijke zwaarmoedigheid.’
Nog helemaal afgezien van de Griekse
mythe lijkt dit op het eerste gezicht een
erg Grieks gedicht: de slechte weersomstandigheden buiten worden aangegrepen om binnen een symposion te houden.
Opvallend is de nadruk die gelegd wordt
op de jeugd: de deelnemers aan een symposion worden in de Griekse lyriek toegesproken en behandeld als jongeren, en de
tegenstelling met de grimmige ouderdom
is al in de 7de eeuw een topos (vergelijk
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ook de boven geciteerde anonieme elegie,
waar de dichter zijn mededrinkers aanspreekt met ‘leeftijdsgenoten’). Het adjectivum Thracisch’ situeert het geheel
ergens in het gebied van de Egeïsche Zee.
Goed vergelijkbaar is het begin van een
gedicht van Alcaeus, dat Horatius trouwens in de bekende ‘Soracte-ode’ (Carm. I
9, Vides ut alta stet nive candidum); imiteert9:
 Υει µbν  Ζεσ, κ δ\ ρÀνω µÛγασ
χεÝµων, πεπÀγαισιν δ\ δÀτων WÞαι
[. . .]
κÀββαλλε τeν χεÝµων\, πd µbν τÝθεισ
πρ, ν δb κÛρναισ οrνον φειδÛωσ
µÛλιχρον, ατaρ µφd κÞρσαι
µÞλθακον µφι‹βÀλων› γνÞφαλλον.(fr. 338
Voigt)

Zeus regent, uit de hemel komt een zware
winterstorm, de rivierstromen zijn bevroren.
[...]
Onderwerp de winter, stook het vuur op,
meng royaal honingzoete wijn, leg een
zacht kussen om mijn slaap.
Maar Horatius laat de symposion-setting
al vrij snel los: in v. 3 worden zijn amici
toegesproken, in v. 6 richt hij zich tot een
tu. Deze moet – net als de aangesproken
persoon in fr. 338 van Alcaeus - zorgen
voor de wijn. Blijkens v. 7-10 heeft hij ook
andere, grote zorgen, net als Plancus in
Carm. I 7. De wijn heeft dus een dubbele
aftwerfunctie: tegen het klimaat en tegen
de treurigheid. Die tweede functie drukt
de eerste, en tegelijk het symposion, helemaal weg, doordat het gedicht besluit met
Cheiron’s woorden, overigens een techniek die ook Horatius’ voorbeeld Archilochus al gebruikte10.
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Hiermee is de rondgang langs Horatius’
symposionlyriek voltooid; ze maakt maar
een klein deel uit van zijn totale produktie aan drankliederen. Veel vaker wordt er
bij Horatius getweeën gedronken, met
name in het sub-genre ‘uitnodiging’,

waarvan Carm. I 20 (Vile potabis modicis
Sabinum) wel het bekendste voorbeeld is.
Ook alleen drinken is niet ongebruikelijk;
het boven besproken Griekse type
‘symposium-etiquette’ heeft bij Horatius
een solo-pendant in het bekende Carm. 138
(Persicos odi puer adparatus).
Voor zulke niet-sympotische dranklyriek
ontbreken bij Horatius’ archaïsch-Griekse
voorbeelden de parallellen, terwijl we in
deze analyse gezien hebben dat het symposion voor Horatius geen reële setting is.
De oorzaak daarvoor is gelegen in de
wijde cultuurkloof die Horatius van zijn
Griekse voorbeelden scheidt. Zoals
gezegd is voor Alcaeus en andere archaïsche dichters het symposion de plaats
waar de gedichten een performance krijgen. Deze gedichten werden wel opgeschreven – anders zouden ze immers niet
bewaard zijn –, maar deze schriftelijke
weerslag speelde geen rol van betekenis
in de literaire communicatie, of om het
simpeler te zeggen: in de archaïsche tijd
werd poëzie niet gelezen. Pas aan het
eind van de 5de eeuw v.Chr. horen we
voor het eerst over lectuur van gedichten11.
De geleidelijke overgang van orale cultuur naar schriftcultuur brengt een radicale verandering teweeg in de manier
waarop men poëzie percipieert, en daarmee ook in het karakter van de poëzie
zelf. Horatius fictionaliseert het symposion niet zozeer omdat het symposion in
zijn tijd niet zou bestaan: het bestond wel
degelijk, al had het in Rome niet het institutionele karakter van het symposion in
het archaïsche Griekenland. (We weten
zelfs dat Grieken nog in de tijd van Horatius bij symposia gedichten ‘improviseerden’.) Maar veel belangrijker: zijn poëzie
was leespoëzie, en voorzover die werd
voorgedragen – bij symposia of wat voor
gelegenheden dan ook – gebeurde dat
voor een publiek van geroutineerde
lezers. Dat verklaart ook de uitbreiding
van de dranklyriek in de richting van

bijvoorbeeld de invitatie tot het getweeèn
drinken, zoals in het bovengenoemde
Carm. I 20, waar de dichter Maecenas uitnodigt voor een eenvoudig drinkgelag a
deux. Bij Horatius’ Griekse voorbeelden
zou zo’n gedicht onmogelijk zijn: wie zou
het publiek moeten vormen bij de performance van zo’n gedicht?
Horatius kiest voor zijn imitatie uitdrukkelijk Griekse dichters van de archaïsche
periode, en doet dat als een poëtisch program: hij verwerpt het speelse, typisch
Alexandrijnse, dat de Griekse en Latijnse
lyrische poëzie van zijn tijd kenmerkt.
Maar teruggaan tot zijn voorbeelden kan
hij niet; hun orale cultuur was definitief
verdwenen.
NOTEN
1. Voor een uitvoeriger behandeling van de imitatio
van Alcaeus’ Myrsilos-fragment verwijs ik naar mijn
bijdrage ‘Poeta en vates: Griekse voorbeelden van
Horatius’ in C. Fisser - S.R. Slings (red.), Horatius
2000, Amsterdam (IDO/VU) 1993, 45-61. Ik ga daar
ook dieper in op de in het vervolg gesignaleerde
kloof tussen de orale cultuur van Horatius’ Griekse
voorbeelden en de schriftcultuur waaruit Horatius’
eigen poëzie voortkwam..
2. Dit is doorslaggevend aangetoond door E.L. Bowie
in zijn artikel ‘Early Greek Elegy, Symposium, and
Public Festival’, Journal of Hellenic Studies 106, 1986,
13-35. De theorie was al in de vorige eeuw verdedigd door R. Reitzenstein in Epigramm und Skolion,
Giessen 1893, maar omdat graeci zich tot voor kort

nauwelijks interesseerden voor het publiek van lyrische poëzie was Reitzenstein’s opvatting in de lucht
blijven hangen.
3. P. 35 Helder: protreptice ode est haec ad hilaritatem,
cuius sensus sumptus est ab Anacreonte ex libro tertio.
Prophyrio kan niet bedoelen wat hij op het eerste
gezicht lijkt te zeggen, namelijk dat de ‘mentaliteit’
van de ode ontleend is aan die van het derde boek
van Anacreon, omdat de antieke uitgave van Anacreon metrisch, niet op onderwerp, geordend was.
Dus de bedoeling moet zijn: “een gedicht van Anacreon uit diens derde boek”, en fr. 356 Page klopt
geheel met het signalement.
4. P. Berol. 13270, ed. Schubart-Wilamowitz, Berliner
Klassikertexte V 2.
5. Voor Alcaeus denk ik in de eerste plaats aan fr. 298
Voigt, dat uitvoerig besproken is door A.M. van Erp
Taalman Kip in J.M. Bremer - A.M. van Erp Taalman
Kip - S.R. Slings, Some recently found Greek poems,
Leiden 1987, 95-127. Zie ook M. Treu, “Die mythischen Balladen des Alkaios”, in W. Eisenhut (red.),
Antike Lyrik, Darmstadt 1970, 56-72.
6. Het dichtstbij komt het plengoffer van Heracles in
Pi. I. 6, 37-42, dat echter wordt verteld omwille van
het voorteken van Ajax’ geboorte.
7. Bij de keuze van Cheiron als mythisch voorbeeld
heeft Horatius misschien gedacht aan de laatarchaïsche collectie spreekwoorden en volkswijsheden die bekend stond als ΧεÝρωνοσ ποθκαι, hoewel het mij stug lijkt dat hij die tekst ooit gelezen
heeft.
8. Althans het metrum (Archil. fr. 199 West), vgl.
Diomedes, Gramm. Lat. I 516,13 Keil.:
9. Eveneens behandeld in Horatius 2000, zie noot 1.
10. Fr. 23 West. Voor verdere parallellen vgl. R.
Führer, Formproblem-Untersuchungen zu den Reden in der
frühgriechischen lyrik, München 1967, 61 e. v.
11. Aristophanes’ Kikkers 52 e.v, waar Dionysus vertelt hoe hij voor zichzelf Euripides’ Andromeda las. De
Kikkers zijn opgevoerd in 405 v.Chr..

291

Filosofische elementen in Horatius’
Satiren en Brieven
J.H. Brouwers
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Bij de Romeinen werd aan een strikt onderscheid tussen de poëtische genres in
het algemeen veel waarde gehecht en
juist Horatius benadrukte het belang hiervan1. Maar er zijn wat de door hem beoefende genres van de satire en de brief
betreft duidelijke tekenen die erop wijzen
dat van zo’n scherpe afbakening veel
minder sprake was. Naast het feit dat
dezelfde versmaat (de hexameter) werd
gebruikt, is ook een aanwijzing te vinden
in het gegeven dat voor de beide dichtsoorten de aanduiding sermo(nes)
(‘gesprek‹ken›’)werd gebezigd; als ook dat
aan eenzelfde (lage) plaats binnen de
hiërarchie van de poëtische genres werd
gedacht. Zo typeert Horatius zijn uitvoerige brief aan keizer Augustus als sermo
longus (Ep. II 1, 4), precies zoals hij elders
- in een terugblik op vroeger werk - zijn
satiren aanduidt als sermones (Ep. I 4, 1; II
2, 60). Zo ook hanteert hij, ter aanduiding
van het niveau van de op dat moment
door hem te schrijven sermones, in diezelfde brief aan Augustus (Ep. II 1, 250) de
kwalificatie repentes per humum (‘kruipend
over de grond’). In dezelfde zin had hij
voordien (S. II 6, 17) zijn satiren gekarakteriseerd als produkten van de Musa
pedestris (‘de Muze te voet’). Geen wonder
dat reeds in de Oudheid door commentatoren en biografen regelmatig bij verwijzingen naar Horatius’ werk diens Brieven
en Satiren min of meer als één geheel
werden opgevat.2

Satiren en filosofie
Als we letten op de inhoud is de geschetste tendens tot gelijkstelling van beide
genres in het geval van Horatius alleszins
begrijpelijk. Behalve voor een duidelijk
aanwezig autobiografisch en literairkritisch element geldt dat in het bijzonder
voor het onmiskenbaar filosofische karakter dat in beide gevallen kenmerkend is
voor een aanzienlijk deel van de inhoud.
Wat zijn Satiren betreft, is het veelbetekenend dat Horatius deze bestempelt als
sermones Bionei (Ep. II 2, 60), d.w.z. passend
in de traditie van de filosofische diatribe
(zedekundige verhandeling), waarvan
Bion van Borysthenes (3de eeuw v.Chr.)
als de grondlegger gold.
Hoezeer de dichter zich ervan bewust
was dat de inhoud van zijn satiren aanleiding kon geven tot een vergelijking met
dergelijke filosofische tractaten, blijkt ook
uit de woorden, waarmee hij S. I 1 (het
openingsgedicht van de eerste bundel en
als zodanig min of meer programmatisch
van aard) besluit. In de betreffende slotverzen spreekt hij het vermoeden uit dat
men hem ervan zou kunnen verdenken
‘de boekenkast van een zekere Crispinus
te hebben geplunderd’ (Crispini scrinia
compilasse), een vermoeden dat voort zou
komen uit het in deze satire behandelde
gegeven (de ontevredenheid van de mens
met zijn lot) en de vormgeving daarvan.
Hoewel deze uitspraak bewust nogal
overdreven is geformuleerd en de hier

genoemde Crispinus ook elders bij Horatius doorgaans slechts met enige spot
(voornamelijk als garrulus, ‘praatziek’) ten
tonele wordt gevoerd3, heeft de opmerking aan het slot van S. I 1 in ons verband
wel degelijk betekenis, als we bedenken
dat we volgens de 3de-eeuwse Horatiuscommentator Porphyrio in de persoon
van Crispinus te doen hebben met een
aanhanger van het Stoïcisme (philosophiae
‹Stoicae› studiosus) en een toentertijd
bekende ρεταλÞγοσ (‘zedeprediker’)4. In
ieder geval haast Horatius zich – om aan
het eerder uitgesproken vermoeden van
ontlening aan Crispinus’ werk niet onnodig voedsel te geven – zijn uiteenzetting
te beëindigen met te zeggen: verbum non
amplius addam (‘ik zal er verder geen
woord aan toevoegen’).
Ook zonder dat wordt vergeleken met
een bij filosofen gebruikelijke vormgeving, laat Horatius zo nu en dan uitkomen, dat in zijn Satiren kwesties van wijsgerige aard behandeld worden. Zo wordt
in S. II 6, 71 e.v. geschilderd, hoe op het
buitenverblijf van de dichter een sermo
ontstaat. De inhoud daarvan wordt niet
gevormd door bijkomstige zaken als (de
prijs of omvang van) iemands (land)huis
of de danskunst van een bekend pantomimus (met de veelzeggende naam Lepos),
maar door ‘datgene dat voor ons (mensen) van meer belang is’ (quod magis ad nos
pertinet) en ‘wat goed is om te weten’ of zoals Horatius het met een voor zijn stijl
typerende formulering uitdrukt - ‘wat
niet te weten slecht is’ (quod nescire malum
est). Fundamentele vragen derhalve, zoals
over het geluk van de mens (ibid. v. 73):
utrumne
divitiis homines an sint virtute beati.
(‘of de mensen gelukkig zijn door rijkdom
of door deugd’)
of over het goede (ibid. v. 76):
et quae su natura boni summumque quid eius.

(‘wat het wezen is van het goede en wat
de hoogste vorm ervan’).
Brieven en filosofie
Dat dergelijke vraagstukken van wijsgerige aard ook – en zelfs in essentiële mate
– het thema vormden van zijn Brieven
(eveneens een traditionele, door filosofen
als Epicurus gehanteerde uitingsvorm)
blijkt nadrukkelijk uit de woorden waarmee Horatius de inhoud van zijn Epistulae
afzet tegen die van zijn vroegere werk. In
de inleidende brief van de in 20 v.Chr.
gepubliceerde eerste bundel verzekert hij
tegenover Maecenas zelfs, dat van nu af na het beëindigen van de vroegere versus
et ludicra (speelse verzen) - zijn aandacht
geheel zal uitgaan naar vragen betreffende ‘waarheid en betamelijkheid’ (Ep. I
1, 11):
quid verum atque decens, euro et rogo, et omnis
in hoc sum.
(‘wat waar is en passend, vraag ik me vol
aandacht af, en daarin ga ik geheel op’).
Het hier gebezigde omnis in hoc roept
onmiddellijk herinneringen op aan het
bekende totus in illis uit S. I 9, 2. Horatius
voert in zijn brief aan Maecenas de verandering van leeftijd en (een daarmee
gepaard gaande) verandering in denken
(ibid. v. 4: non eadem est aetas, non mens,
‘leeftijd en denken zijn niet meer dezelfde’) op als verklaring voor de overgang
van de ‘speelse verzen’ naar de onderhavige, beschouwende Brieven. Zo spreekt
hij ook in één van zijn latere brieven over
de tegenstelling tussen de ‘nuttige wijsheid’ (sapere utile), waarmee hij zich thans
bezighoudt, en de nugae (‘beuzelarijen’)
die hij inmiddels ‘van zich af heeft geworpen’ en die hij typeert als ludus pueris
tempestivus, ‘een spel dat bij kinderen past’
en dat men dan ook aan hen moet toe- ,
staan (concedere) (Ep. II 2, 141 e.v.). Want,
zo lezen we in een andere passage: ‘Het
zijn juist de voortgaande jaren (anni eun-
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tes) die ons onder meer spel en scherts
(ludus, ioci) ontnemen’ (ibid. v. 55 e.v.).
Het voornemen om zich in deze fase van
zijn dichterschap te wijden aan poëzie
van ernstige en beschouwende aard sluit
aan op zijn eertijds genoten filosofische
vorming. Dat blijkt uit het feit, dat juist in
Ep. II 2 (aan Florus) door Horatius met
nadruk wordt gewezen (v. 43 e.v.) op de
grote betekenis die een voortgezette studie in Athene indertijd voor hem heeft
gehad. Het verblijf in deze ‘goede’
Griekse hoofdstad (bonae Athenae) heeft
immers, zo zegt hij, bij hem het verlangen
gewekt om ‘het rechte van het kromme te
onderscheiden’ (curvo dignoscere rectum) en
om in het spoor van de Academie op zoek
te gaan naar de waarheid (quaerere verum).
Ook uit de opvatting die Horatius in zijn
brief aan de Pisones (sinds Quintilianus
beter bekend als Ars poetica) huldigt over
de voorwaarden voor verantwoord dichten, is af te lezen dat filosofische gedachten in zijn werk in het algemeen (en dus
ook in zijn Brieven) een belangrijke component vormen. Als één van de stelregels
voor goed schrijven (recte scribere) noemt
hij dat sapere (wijsheid) daarvan ‘begin en
bron’ dient te zijn (Ars 309).
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Accent op ethica
Men kan dit sapere op meer dan één manier invullen, of – anders gezegd – men
kan zich binnen de filosofie meer op het
ene dan op het andere deelgebied concentreren. Zo lezen we in de brief aan
Iccius (Ep. 112), dat deze bij de beoefening van de filosofie (door Horatius ook
hier gekarakteriseerd als een vorm van
sapere, v. 15) zijn aandacht vooral richtte
op vraagstukken op het terrein van de
natuurfilosofie. Zoals uit een vergelijking
met soortgelijke passages bij onder meer
Propertius (El. III 5, 25 e.v.), Vergilius (Ge.
II, 477 e.v; Aen. I, 740 e.v.) en Tibullus (El.
II 4,17 e.v.)5 duidelijk is, ging het daarbij
zowel om onderwerpen die toentertijd
sterk in de belangstelling stonden, als ook

om een aantal kernthema’s die telkens –
en vaak in sterk gelijkende bewoordingen
– terugkeerden. In het bijzonder ging het
bij de concretisering van deze sublimia
(‘verheven gedachten’), zoals Horatius
(ibid. v. 15) het thema aanduidt, of van
deze naturae mores (‘natuurwetten’) of naturae partes (‘natuurgedeelte’), zoals respectievelijk Propertius (ibid. v. 25) en Vergilius (Ge. II, 483) het meer neutraal formuleren, blijkens de opsomming die
Horatius (ibid. v. 16 e.v.) geeft, om vragen
betreffende de krachten die de zee in bedwang houden, de oorzaken van het ‘krimpen’ en ‘groeien’ van de maan, het ‘dwalen’ van de sterren, en de ‘regeling’ (opeenvolging) van de seizoenen, het laatste
door Horatius kernachtig aangeduid met:
quid temperet annum (‘wat het jaar regelt’).6
Het terrein van de filosofie waarvoor
Iccius volgens Horatius een bijzondere
belangstelling aan de dag legde, vormt
echter binnen het geheel aan filosofische
elementen die in de Satiren en Brieven aan
de orde komen, een duidelijke uitzondering. De al genoemde Porphyrio spreekt
tamelijk ongedifferentieerd over de studium philosophiae, waarop Horatius na zijn
vroegere werk is overgegaan, en over het
voornemen van de dichter om van nu af
(sinds het begin van de periode van de
Brieven ) zijn poëzie bij voorkeur in dienst
te stellen van de filosofie in algemene zin
(philosophiae malle inservire)7. Zeker is echter dat natuurfilosofische aspecten (zoals
in de brief aan Iccius genoemd), evenals
bijvoorbeeld kennistheoretische (zoals het
al vermelde quaerere verum in Ep. II 2, 45),
daarvan nauwelijks deel uitmaken. In de
praktijk komt het er op neer dat Horatius’
beschouwingen nagenoeg geheel op het
ethische vlak liggen. Daarop wijst reeds
het gegeven dat in de centrale vraagstelling in de openingsbrief (Ep. 11,11) aan
het begrip verum het begrip decens wordt
toegevoegd (en doordat hier het verbindingswoord atque – doorgaans gebezigd
voor de aaneenvoeging van gelijksoortige

begrippen - wordt gebruikt wordt ook
dit verum zelf in de ethische sfeer getrokken, eerder duidend op ‘wat juist is’ dan
op ‘wat waar is’)8.
Veelzeggend is ook dat in de inhoudelijk
verwante passage in Ep. II 2, 141-144,
waar eveneens de Brieven worden gesteld
tegenover de vroegere ‘speelse’ verzen,
het begrip verum nader wordt geconcretiseerd als vera vita. Want van nu af, zo zegt
de dichter, gaat het er niet meer om
‘woorden te zoeken die moeten worden
afgestemd op de Latijnse lier’ (verba sequi
fidibus modulanda Latinis), maar om zich te
richten op de ‘maat en de melodie van
het ware leven’ (verae numerosque modosque
vitae). In dit verband is het eveneens veelzeggend dat Horatius nimmer het abstracte philosophia bezigt9, maar steeds
spreekt van sapere, (rede) vivere e.d.10. Ook
een toevoeging als Socraticae chartae
(Socratische geschriften)11 ter nadere invulling van het als inspiratiebron voor
goed schrijven vermelde sapere in Ars 309
e.v. wijst op deze ethische oriëntatie.
Ook wanneer Horatius spreekt over zijn
opleiding, legt hij het accent op ethische
aspecten, niet alleen (zoals we hebben
gezien) in verband met de studie van de
filosofie in Athene, maar ook als het gaat
over het literatuuronderwijs bij de grammaticus in Rome. Want zo zegt Horatius
in de brief aan Florus (Ep. Il 2, 41 e.v.): ‘te
Rome had ik het geluk me te kunnen
vormen (nutriri) en te leren, hoeveel
schade (Achilles’) wrok (aan de Grieken)
had aangericht’; allerlei andere aspecten
van de hier bedoelde Ilias zijn daarbij
buiten beschouwing gelaten. In diezelfde
geest had hij enige jaren tevoren in een
brief aan de jeugdige Lollius Maximus
hoog opgegeven van de morele lessen die
Homerus ons voorhoudt. In de openings verzen van Ep. I 2 stelt Horatius niet
zonder overdrijving dat we bij de Troiani
belli scriptor (‘de schrijver van de Trojaanse
oorlog’) een helderder en beter antwoord
kunnen vinden dan bij menig filosoof op

vragen als ‘wat zedelijk goed en slecht is,
en wat al of niet nuttig’ (quid sit pulchrum,
quid turpe, quid utile, quid non). In dezelfde
brief spreekt hij in soortgelijke bewoordingen over de Odyssee, die hij (zoals hij
in Ep. II 1, 70 e.v. meedeelt) te Rome las in
de vertaling van Livius Andronicus
(Rome’s oudste dichter, 3de eeuw v.Chr.),
onder leiding van de strenge grammaticus Orbilius (plagosus, ‘veel klappen uitdelend’).
Tegenover de jeugdige Lollius Maximus
betoogt Horatius dat Homerus ons in de
persoon van de hoofdfiguur van de Odyssee een ‘bruikbaar voorbeeld voor ogen
heeft gesteld van wat deugd en wijsheid
vermag’ (ibid. v. 17 e.v.). Daarbij dient te
worden bedacht dat de hier gehanteerde
begrippen virtus en sapientia, zoals menigmaal elders blijkt12, behoren tot de centrale begrippen van Horatius’ levensleer.
Tegelijkertijd moet ook worden bedacht
(gezien de zelden ontbrekende ondertoon
van ironie bij Horatius), dat de dichter in
één van zijn oden (Carm. I 6, 7) de hier
optredende Ulixes als duplex (dubbelhartig, onoprecht) afschildert, een kwalificatie die heel wat ongunstiger is dan een
aanduiding als versutus (‘wendbaar’), die
de Romeinen gebruikten naar het voorbeeld van Livius Andronicus (als weergave van het Griekse πολàτροποσ).
Horatius’ onafhankelijke opstelling
Voor een goed begrip van Horatius’
opvattingen aangaande de hier bedoelde
wijsgerig-ethische vraagstukken is van
grote betekenis, dat hij tegenover Maecenas verzekert dat hij zich voor zijn gedachtenvorming op dit punt niet tot één
bepaalde geestelijke stroming wil beperken. Zelfs het stellen van de vraag, door
welke school hij zich (veilig) wil laten
leiden, is niet zinvol, zo suggereert hij
tegenover zijn dichterpatronus (Ep. I 1,
13):
ac ne forte roges, quo me duce, quo Lare tuter
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(‘en vraag me nu juist niet door welke
leiding en school ‹= Lar›13 ik me graag
veilig weet).
Hij zoekt immers niet de (veiligheid van)
een vaste verblijfplaats – een ‘thuis’, zoals
het gebruik van Lar suggereert –, ‘maar ik
laat’ zegt hij, ‘me (liever) als een “dwaalgast”14 (hospes) daarheen voeren, waarheen de storm me brengt (ibid. v. 15):
quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes.
Een beeld waardoor we niet alleen herinnerd worden aan de al genoemde Odysseus (Ulixes), maar dat ook sterk doet
denken aan wat Cicero (Ac. Il 3) zegt over
hen die op het gebied van de filosofie
geen vooropgezet plan hebben en telkens
die disciplina (leer) aanhangen, waarbij ze
– door de storm afgedreven (tempestate
delati) – terechtgekomen zijn.
Het streven van Horatius om zich onafhankelijk op te stellen en zich niet vooraf
te binden, komt zo mogelijk nog nadrukkelijker tot uiting in de formulering die hij
gebruikt in v. 14 – met voortzetting van
het dan al gebruikte beeld van de (oud-)
gladiator:
nullius addictus iurare in verba magistri
(‘geen meester toegewezen om bij diens
woord te zweren’).
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Door de keuze van deze formulering
maakt Horatius duidelijk dat hij noch in
de positie wil komen te verkeren van de
schuldenaar, die volgens (oud)Romeinse
gewoonte tijdelijk als slaaf aan zijn schuldeiser werd toegewezen (addictus), noch in
die van een gladiator die zich door een
eed diende te verplichten tot trouw aan
de magister (het hoofd) van de ludus gladiatorius (gladiatorenschool) waartoe hij
behoorde. Een eed overigens waarvan de
dichter als ‘oudgediende’ (rude donatus),
die de ludus (van de lyriek) zojuist had
verlaten, ook anderszins was verlost.

Stoïcisme en Epicurisme
De verzen die volgen op de genoemde
beginselverklaring en die zijn bedoeld om
de onafhankelijke opstelling van de dichter nader te concretiseren, maken duidelijk dat hier niet een eclecticisme in absolute zin wordt beoogd. Dat zou een uitspraak van Porphyrio kunnen suggereren,
die opmerkt dat Horatius hier te kennen
geeft: ex omnibus quidquid optimum sit electurum esse (‘van plan te zijn uit allen alwat
het beste is uit te kiezen’). Bij de nadere
invulling blijkt het vooral om twee stromingen te gaan – waartussen Horatius
overigens bewust niet wil kiezen, aangezien zij beide voor zijn levensleer en
levenshouding bruikbare en aantrekkelijke elementen bevatten. Het zal niet verbazen dat de dichter de toendertijd zo
prominente richtingen van het Stoïcisme
en het Epicurisme op het oog heeft. Hij
werd (om het met de woorden van Porphyrio te zeggen): ‘tussen de stoïsche en
epicureïsche leer heen en weer geslingerd’ (inter Stoicam et Epicuream ‹sc. disciplinam› iactari, ad Ep. 11,16).
Op het Stoïcisme doelt Horatius, wanneer hij spreekt over zijn soms gevoelde
neiging tot deelneming aan de vita activa
en tot het hoeden van de virtus (Ep. 11,16
e.v):
nunc agilis fio et mersor civilibus undis,
virtutis verae custos rigidusque satelles
(‘nu eens word ik bedrijvig en dompel ik
mij in de golven van het openbare leven,
hoeder en streng aanhanger van de ware
deugd’).
Een formulering waarin wellicht nog het
eerder gebezigde beeld van de tempestas
doorklinkt en waarin Horatius voorts het
voor zichzelf wel heel ongebruikelijke rigidus (‘star, onverzettelijk’) hanteert.
Horatius zinspeelt op het Epicurisme,
wanneer hij in de daarop volgende verzen laat doorschemeren zich soms heimelijk te richten op de leeï van Aristippus15,

een voorloper van de epicureïsche school,
die de δονÜ (het genot) als het hoogste
goed zag. Met behulp van diens praecepta
(voorschriften) probeert Horatius, zoals
hij zegt, ‘de dingen / het leven aan zich te
onderwerpen / naar zijn hand te zetten’
(mihi res subiungere). Deze levenshouding
(sibi vivere16, ‘leven voor zichzelf) vormt
het tegendeel van het leven in dienst van
de gemeenschap dat hij juist tevoren had
genoemd.
Enigszins gelijkend op de houding die
Horatius hier van zichzelf beschrijft, is
zijn advies aangaande de meest verkieslijke levenswijze aan Lollius Maximus, die
hij – niet toevallig – in de aanhef van de
tweede aan hem gerichte brief (Ep. I 18)
typeert als liberrimus (‘zeer onafhankelijk,
vrijgevochten’). Deze Lollius adviseert hij
in eerste instantie om voor de inrichting
van zijn leven te rade te gaan bij de docti
(‘deskundigen, wijzen’) in het algemeen,
zonder dezen nader te specificeren. In
algemeen gehouden bewoordingen
spreekt Horatius over het belang om zich
onder alle omstandigheden te voeden
met de lectuur en de raad van deze docti.
Zoals we intussen kunnen vermoeden,
wordt dit toegespitst op de vraag ‘hoe
(kalm en aangenaam) te leven’ (Ep. I 18,
96 e.v):
inter cuncta leges et percontabere doctos,
qua ratione queas traducere leniter aevum
(‘te midden van alle dingen moet je de
deskundigen lezen en hen “bevragen”, op
welke wijze je zonder al te veel onrust
kunt leven’).
Bij de verschillende mogelijkheden die
daarna worden geopperd om dit doel te
bereiken, blijkt ook hier dat vooral aan
elementen van het Stoïcisme en Epicurisme wordt gedacht. Daarop wijst enerzijds de verwijzing naar de leer (doctrina),
die virtus en (door deelneming aan het
maatschappelijk leven verkregen) honos
(honestum) centraal stelt, en anderzijds

naar het beroemde epicureïsche motto
λÀθε βιñσασ; (‘leef onopvallend’), door
Horatius minder beknopt, maar zeer treffend weergegeven met de woorden secretum iter et fallentis semita vitae (‘de stille weg
en het pad van het onopvallende leven’).
Ook in S. II 6, 71-76 is duidelijk dat Horatius - bij de behandeling van de vraag,
wat ons (mensen) tot vriendschap brengt
- allereerst denkt aan opvattingen die
daarover bestonden bij de Epicuristen,
die het nut (usus, τe χρÜσιµον) en de
Stoïci, die het zedelijk goede (rectum) als
drijfveer aannamen.
Zo nu en dan wordt ook gerefereerd aan
de opvattingen van andere richtingen in
de filosofie, zoals aan die van de Academicus Crantor, die naast de Stoïcus Chrysippus wordt genoemd in de passage waarin
het ethische gehalte van Homerus’ Ilias
wordt vergeleken met wat filosofen leren
(Ep. I 2, 3 e.v). Of aan die van de natuurfilosoof Empedocles, wiens verklaring van
natuurverschijnselen in de brief aan
Iccius voorkomt naast die van de Stoïcus
Stertinius (Ep. 112,16 e.v). Meestal gaat
het echter bij Horatius om de twee richtingen die hij ook in de programmatische
openingsbrief als zijn inspiratiebronnen
bij uitstek aanmerkt. Behalve in combinatie komen deze twee vanzelfsprekend in
de Brieven en Satiren ook los van elkaar
voor.
Epicureïsche elementen
Het gebruik van relabor (‘soms val ik weer
terug op [. . .]’) in samenhang met epicureïsche praecepta in Ep. I 1, 18 suggereert
dat de hiermee verbonden leer en levenshouding voor Horatius in de praktijk het
meest vertrouwd waren. Waarschijnlijk
gebruikt hij ook niet toevallig in dezelfde
passage het adverbium furtim (heimelijk),
wellicht een subtiele toespeling op de al
gememoreerde ‘stille weg’ die door het
Epicurisme werd voorgestaan. Te zamen
met de wending ‘het pad van het onopvallende leven’ is deze gedachte van het

297

leven terzijde van de samenleving naar
strekking en deels ook qua woordgebruik
(fallere) gemakkelijk terug te vinden in het
volgende adagium in de brief aan Scaeva
(Ep. 117,10):
nec vixit male, qui natus moriensque fefellit
(‘niet slecht heeft geleefd hij die door en
vanaf zijn geboorte tot en met zijn dood
onopvallend is gebleven’).
Horatius slaagt er steeds weer in om door
gebruikmaking van de stijlfiguur van de
litotes een opvallende formulering te
bereiken. Dat blijkt, als we de geciteerde
versregel vergelijken met de verwoording
van deze zelfde gedachte bij Ovidius
(Trist. III 4, 25), die meer ‘het positieve’
van een dergelijke levenswijze benadrukt:
bene qui latuit bene vixit (‘hij die zich goed
verborgen heeft weten te houden, heeft
goed geleefd’).
Op een ander vlak liggend, maar niettemin onmiddellijk herkenbaar als typisch
epicureïsch, is het door Horatius verkondigde standpunt ten aanzien van het
(niet) ingrijpen van de goden in de zaken
van de natuur en de mens. Om aan te
geven dat hij het in dit opzicht geheel
eens is met een epicureïsch geluid, zoals
te vinden in Lucretius’ beroemde leerdicht De rerum natura (‘Het ontstaan der
dingen’), gaat hij zelfs zover een versregel
uit dit gedicht bijna letterlijk over te
nemen. Men geloofde dat zich in het Apulische Gnatia een soort natuurwonder
voordeed: wierookkorrels zouden er in de
tempel branden en smelten, zonder tussenkomst van een vlam. Horatius merkt
op dat hij zich niet bij dit geloof kan
aansluiten, omdat hij heeft geleerd dat de
goden zich niet inlaten met wat de natuur
verricht, ook als dit iets wonderlijks (quid
miri) is, en ‘dat zij een leven leiden zonder
zorg’(S. I 5, 101):
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non ego: narnc]ue deos didici securum agere
aevum

(‘ik ‹geloof dat› niet: want ik heb geleerd
dat de goden een zorgeloos leven leiden’).
De overeenkomst met de versregel waarin
Lucretius spreekt over degenen die naar
zijn mening terecht deze opvatting zijn
toegedaan (bene didicere, V 82), springt
direct in het oog:
nam bene qui didicere deos securum agere
aevum.
Op niet mis te verstane wijze presenteert
Horatius zich als aanhanger van Epicurus’
leer door zich, enigszins spottend en met
een toespeling op voor andere richtingen
gebruikte soortgelijke aanduidingen17,
‘een varkentje uit Epicurus’ kudde’ (Epicuri de grege porcus) te noemen. Een typering die niet toevallig voorkomt in de
brief aan Albius (waarschijnlijk de
bekende elegiacus Albius Tibullus). Van
deze immers heet het in de betreffende
brief (I 4), dat hij de ars fruendi, de kunst
op de juiste wijze te genieten van de
dingen in het leven, bij uitstek bezit,
ofwel in staat is tot verwezenlijking van
het al genoemde epicureïsche ideaal van
de δονÜ (het ware genot). Omdat een
dergelijke levenshouding volgens Horatius haar rechtvaardiging vindt in het
besef dat ‘iedere dag de laatste kan zijn’,
brengt hij deze overtuiging ook tegenover
Albius nog eens nadrukkelijk ter sprake
(Ep. I 4,13) - ook al zal deze als sapiens
(ibid. v. 5) daarvan zeker doordrongen zijn
geweest:
omnem crede diem tibi diluxisse supremum
(‘geloof dat iedere dag voor jou als de
laatste is aangebroken’).
Zo ook had hij eerder in één van zijn
oden in samenhang met het beroemd
geworden motto carpe diem Leuconoe,
vanuit dezelfde gedachte, maar in enigszins andere bewoordingen, op het hart
gedrukt (Carm. I 11,8):

carpe diem, quam minimum credula postero
(‘geniet van de dag, zo weinig mogelijk
vertrouwend op een volgende’).
Vergelijkbaar is het advies dat de dichter
in één van zijn brieven geeft aan een ons
verder onbekende Bullatius, die blijkens
het beeld dat van hem getekend wordt,
nogal onrustig van aard was. Het bedoelde advies (waarin als variatie van het
eerder geciteerde carpe de vorm sume
‹’neem’› optreedt) lijkt dan ook bij uitstek
op hem van toepassing (Ep. I 11, 22):
tu quamcumque deus tibi fortunaverit horam
grata sume manu
(‘neem met dankbare hand ieder uur
waarmee de godheid je zegenen zal’).
Een zelfde gedachte treffen we aan in de
beroemde passage in S. II, 6, waarin in het
kader van de fabel van de landmuis en de
stadsmuis, de laatste – uitgaande van de
kortstondigheid van het leven en de
onontkoombaarheid van de dood –
oproept tot een intens en aangenaam
leven, zolang het kan (S. II 6, 96 e. v.):
dum licet, in rebus iucundis vive beatus;
vive18
(‘leef, zolang het kan, aangenaam en
gelukkig’).
Stoïsche elementen
Op diverse plaatsen in de Satiren en Brieven zijn ook sporen te vinden van de
tegengestelde stroming: het Stoïcisme, dat
niet het najagen van persoonlijke genoegens als het hoogste goed centraal stelt,
maar de (vooral ook in sommige oden19 zo
benadrukte) loyaliteit jegens het vaderland en de gemeenschap, en het streven
naar virtus (deugd). Zo staat tegenover de
aansporing tot aangenaam en gelukkig
leven elders (Ep. I 2, 55) het kernachtige
sperne voluptates (‘versmaad genoegens’),
als ook de opwekking zich alleen op de
virtus – als voorwaarde voor juist leven

(recte vivere) – te concentreren/en wel met
de veelzeggende toevoeging omissis deliciis
(‘met opgeven van de genoegens’. Ep. I 6,
29 e. v.). Daarom ook dient volgens Horatius de al genoemde Iccius gelukkig
geprezen te worden, omdat in diens
opvatting ‘alles minder belangrijk is dan
deugd alleen’ (cuncta una virtute minora, Ep.
I 12, 11).
Evenzeer is het stoïsche gedachtengoed
te herkennen in S. II 2, die goeddeels
wordt beheerst door de wijze raadgevingen van de boer (rusticus) Ofellus. Niet
alleen wordt in de aanhef het vivere parvo
(‘sober leven’) aangeprezen als mogelijkheid bij uitstek om aan de virtus vorm te
geven, maar ook worden de voordelen
van een dergelijke sobere levenswijze (victus tenuis) op diverse plaatsen (53 e.v., 70
e.v., 110) met grote nadruk naar voren
gebracht. De dichter besluit bij monde
van Ofellus met een opwekking tot zijn
medemensen om de deugd van de fortitudo te betrachten en steeds tegenspoed
dapper tegemoet te treden (ibid. 135 e.v.):
vivite fortes
fortiaque adversis opponite pectora rebus
(‘leeft dapper en flink en stelt tegenover
tegenspoed een dappere inborst’).
Enige malen wordt als vanzelfsprekend
gepresenteerd de verbinding virtus et
sapientia20, Daarin komt een typisch
stoïsch geluid tot uiting, evenals in de
met stelligheid geponeerde opvatting dat
het geluk alleen voor de ‘wijze en goede’
(sapiens bonusque) is weggelegd (Ep. 116,
19) of dat ‘leven overeenkomstig de natuur’ (vivere naturae convenienter) vereist is
(Ep. I 10, 12). Aan deze woorden van lof
voor de virtus beantwoordt een felle
afkeuring van de vitia (ondeugden). Daarbij moet vooral de avaritia (‘hebzucht’) het
ontgelden - naast vitia als mala ambitio
(‘kwalijke eerzucht’) en luxuria (‘weeldezucht’).21 Dat is alleszins te begrijpen, als
we bedenken dat volgens Horatius de
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heb- en geldzucht niet alleen de eigenlijke
oorzaak zijn van de ontevredenheid van
de mensen met hun lot (S. I 1 22), maar in
het bijzonder ook een belemmering vormen voor de beoefening van de virtus:
velen van zijn tijdgenoten huldigen in de
visie van de dichter immers het principe
virtus post nummos (Ep. 11, 54: ‘deugd komt
na het geld’).
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Horatius’ eigen middenweg
Overigens blijkt juist in de wijze waarop
door de dichter deze vitia worden behandeld, dat – wat de gehanteerde overwegingen betreft – het verschil met passages
waarin een typisch epicureïsch geluid te
beluisteren valt, veelal niet zo groot is. Zij
worden immers niet zozeer aan de kaak
gesteld omdat zij in zichzelf slecht zijn,
als wel omdat zij – zoals S. I 1 met betrekking tot de avaritia zo aanschouwelijk
schildert – het aangename (d.w.z. van
angsten en zorgen vrije) leven onmogelijk
maken. En dit gelukkige en aangename
leven – bene, beate vivere – is in beide gevallen het uiteindelijke doel23. Zelfs de voorwaarde waaraan voldaan moet worden
om dit doel te bereiken, wordt soms geformuleerd in termen en begrippen die
dicht bij elkaar liggen, of nu een epicureïsche dan wel een stoïsche benadering
wordt gekozen. Van de ene kant valt hier
te denken aan de enige malen in een
epicureïsche context genoemde aequus
animus24 (onverstoorbare gemoedsrustequivalent van het Griekse ταραξÝα). Van
de andere kant aan een begrip dat qua
gevoelswaarde hiervan niet al te ver verwijderd lijkt: het beroemde stoïsche - ook
bij Seneca (De vita beata 3) in nagenoeg
dezelfde bewoordingen te vinden - motto
van het nil admirari, met de betekenis ‘van
niets verrukt te zijn, zich door niets gek
laten maken’. Daarmee opent Horatius
zijn brief aan Numicius (Ep. I 6) en wel
om te betogen dat alleen een dergelijke
houding in staat is de mens gelukkig (beatus) te maken.

Dit gegeven met betrekking tot een aantal gemeenschappelijke trekken in de
beide beschreven richtingen sluit in meer
dan één opzicht aan op de benadering die
juist bij Horatius goed past. Hij houdt
immers niet van scherpe tegenstellingen
of extreme standpunten. Daarom ook vinden we bij hem, in weerwil van de door
hem zelf gebruikte kwalificatie rigidus
satelles (Ep. I 1, 17), regelmatig een duidelijk relativerende spot ten aanzien van
stoïsche paradoxa die hij overdreven
vindt, zoals de gedachte dat alle fouten
even erg zijn (S. I 3, 96) of dat allen dwaas
en slaaf zijn behalve de wijze (S. II 3; II 7).
Anderzijds verbindt hij met het idee van
het carpe diem ook steeds de gedachte dat
men op verstandige wijze gebruik moet
maken van de dingen die ter beschikking
staan, het sapienter uti, zoals o.a. in S. I 1,
37 e.v. zo nadrukkelijk wordt betoogd.
Uiteindelijk is Horatius’ streven immers
gericht op de ‘gouden middenweg’, de
beroemde aurea mediocritas uit Carm. II 10,
een – op de Academie geïnspireerd25 –
standpunt, dat ook in de Satiren en Brieven
menigmaal op onmiskenbare wijze aan de
dag treedt. Denken we bijvoorbeeld aan
zijn stelling in S. 11, 106 e.v., over ‘de maat
in de dingen en de grenzen, voorbij welke
het juiste niet kan bestaan’, of zijn klacht
in S. I 2, 28, waar hij naar aanleiding van
het gedrag van sommigen van zijn tijdgenoten uitroept nil medium est (‘er is geen
middenweg’). Dit pleidooi om bij alles
maat te houden vindt een wel heel opvallende formulering in een passage uit de al
eerder geciteerde brief I 6. Daarin wordt
ook het streven naar virtus als afkeurenswaardig bestempeld, wanneer dat
geschiedt in een mate die meer is dan
‘wat voldoende is’, of - om het te zeggen
met een typisch Horatiaanse uitdrukking:
ultra quarn satis est (ibid. v. 16).
NOTEN
1. Vgl. bijvoorbeeld Ars 86 e.v.
2. Vgl. o.a. N. Rudd The Satires of Horace, Univ. of

Calif. Press, Berkeley/Los Angeles, 1966 (1982), p. 154
e.v.; S.H. Braund, Roman Verse Satire, OW, Oxford
1992 (Greece and Rome, New Surveys in the Classics 23), p. 17.
3. Vgl. S. I 3, 139; I 4, 14; II 7, 45.
4. Vgl. A. Holder, Pomponi Porfyrionis Commentum in
Horatium Flaccum, Hildesheim 1967 (= Innsbruck
1894), p. 230 (ad S. I 1, 120-121).
5. Vgl. voorts A. Kiessling/R. Heinze, Q. Horatius
Flaccus, Briefe, Berlin 19617, ad loc., waar wordt verwezen naar enige plaatsen in Lucretius, De rerum
natura.
6. Vgl. Carm. I 12, 15 e.v. (qui... mundum/temperat).
7. Vgl. Porphyrio, o.c., p. 317, ad Ep. I 1, 1 (ed. Holder,
zie noot 4).
8. Vgl. o.a. Kiessling/Heinze, o.c., ad Ep. I 1, 11, waar
wordt verwezen naar Ep. I 7, 98 en S. II 3, 312. R.
Mayer, Horace’s Epistles I and Philosophy, Am. Journ. of
Philology 107,1986, (55-73), p. 60 e.v
9. Vgl. o.m. E. Staedler, Thesaurus Horatianus, Berlin
1962.
10. Vgl. o.a. Ep. I 2, 40 e.v.; I 6, 29, I 8, 4; Carm. II 10, 1;
Staedler, o.c., s.vv.
11. Vgl. Carm. I 29 (ook aan Iccius gericht), v. 14
(libros Panaeti Socraticam et domum).

12. Vgl. Ep. 11, 41; Kiessling/Heinze, o.c., ad loc. en
Staedler, o.c., s.vv.
13. Vgl. domum in Carm. I 29, 14 (supra noot 11).
14. Vertaling van L. v.d. Laar, Horatius, Satiren en
Brieven, Ambo, Baarn 1988, p. 81.
15. Vgl. o.a. S. II 3, 100; Ep. 117, 14 en 23; Porphyrio,
(ed. Holder, o.c., p. 317), ad Ep. 11, 18: ‘Epicureae
princeps’.
16. Vgl. Ep. 118,107 (mihi vivam).
17. Vgl. Kiessling/Heinze, o.c., ad loc.
18. Vgl. voor de herhaling van vive: Ep. I 6, 66 e.v.
19. Vgl. o.a. Carm. III 2, 13-16; III 19, 2; IV 9, 51 e.v.
20. Vgl. Ep. I 1, 41; I 2, 17 e.v.; Kiessling/Heinze, o.c.,
ad loc.
21. Vgl. S. I 1, 40 e.v.; 103 e.v.; I 4, 26; II 3, 79 e.v., 222
e.v.; II 6, 18; Ep. I 1, 33 e.v.; I 2, 56 e.v.
22. Vgl. voor dit thema ook Lucretius, De rerum nat.,
III 1053 e.v.
23. Vgl. A.L. Motto, Stoic Elements in the Satires of
Horace, in: Classical, Medieval and Renaissance Studies in Honor of B.L. Ullman, I, Roma 1964 (133-141),
p. 135.
24. Vgl. bijvoorbeeld Ep. I 11, 30; I 18, 112.
25. Vgl. E. Doblhofer, Horaz in der Forschung nach 1957,
Darmstadt 1992, p. 69; 161 e.v
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Een beeltenis van Horatius?
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In het Museum of Fine Arts in Boston
bevindt zich een marmeren fragment van
een reliëf (inv. 00.311), dat afkomstig is uit
Rome. Het heeft een hoogte van 29 cm en
én breedte van 23,5 cm. Het reliëf verkeert
in een goede staat, met uitzondering van
een paar lichte beschadigingen.
Afgebeeld is een wat oudere man, gekleed in een tunica en een toga. Hij ligt
op een aanligbed dat bedekt is met een
doek, aan de voet van een boom waaromheen zich een wijnrank slingert. De man
ligt op zijn linkerzijde en steunt daarbij
op zijn linkerelleboog. Zijn hoofd is naar
links gekeerd en zijn bovenlichaam is
frontaal weergegeven. In de linkerhand
houdt de man een kantharos vast en om
de pols van dezelfde hand hangt een guirlande van klimop.
Maar wie is deze man nu eigenlijk? Is
het zomaar iemand of is het mogelijk om
deze man met een bepaald persoon in
verband te brengen? Omdat Horatius de
klimop in Carm. 11, 29 bestempelt als
symbool van de dichter, zou deze volgens
de archeoloog H. Fuhrmann een indicatie
kunnen zijn dat het hier om een dichter
gaat en wel in het bijzonder Horatius. Als
bewijs hiervoor voert hij aan dat de voorstelling epicurisch getint is (eenvoud en
leven op het platteland) en dat het fragment gedateerd kan worden in de vroegClaudische periode op grond van de haardracht, de kleding en het feit dat de man
zonder baard is weergegeven.
Het probleem bij Fuhrmanns interpretatie van het Boston-reliëf is dat er geen

Romeins
reliëf te
Boston,
Museum
of Fine
Arts.
Horatius?

voorstellingen van Horatius bestaan. De
belangrijkste gegevens die over het uiterlijk van de dichter bekend zijn, zijn de
opmerkingen die hij over zichzelf heeft
gemaakt. Horatius vermeldt in Ep. I 4,15
dat hij dik en wel doorvoed is en dat hij
een glimmend (nitidus) uiterlijk heeft. Hij
beschrijft zichzelf in Ep. I 20,24 e.v. als
klein van postuur, en voor zijn tijd grijs
en oud geworden. Er zijn echter discrepanties tussen het reliëf en de teksten. De
voorstelling toont bijvoorbeeld geen
tekenen van zijn corpulentie. Het zal duidelijk zijn dat het onzeker is of het hier
om een voorstelling van Horatius gaat.
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Hoe vrij is de dichterlijke vrijheid?
Over de zogeheten ‘Ars Poetica’
van Horatius
P.H. Schrijvers

Aan het eind van zijn dichterlijke loopbaan schreef Horatius een gedicht van
476 dactylische hexameters, dat evident
handelde over dichtkunst. Wie in heden
of verleden meende dat hij te maken
kreeg met een ars poetica in de zin van een
handboek over poëzie, kwam bedrogen
uit: geen definities, geen opbouw of systematiek, geen inleiding, niets dat deze
tekst als een formeel handboek kenmerkt.
Diezelfde lezer had ook wel erg verkeerde
en simplistische verwachtingen: alleen al
de versvorm zou duidelijk hebben kunnen maken dat de tekst geen simpele ‘ars
poetica’ is. De oudste antieke betiteling
van de tekst is ook niet ars poetica, maar
‘een boekrol over dichtkunst’ (liber de arte
poetica).
De doodserieuze lezer moest zeer
onlangs plaatsmaken voor een zeer literaire, postmoderne lezer in de recente
monografie van de Amerikaan Bernard
Frischer, getiteld Shifting Paradigms, New
Approaches to Horace’s Ars Poetica (1991). De
postmoderne auteur, die aan het slot zichzelf en Horatius expressis verbis vergelijkt met David Lodge en Malcolm Bradbury, nodigt ons uit de gehele tekst tussen aanhalingstekens te lezen: hij zou in
de mond gelegd zijn van een domme en
pedante grammaticus: de tekst is één
grote parodie op een ars poetica. Ook dit
andere uiterste is weinig bevredigend. Ik
zal de laatste zijn om de vleugen Horatiaanse humor en ironie in onze tekst te
ontkennen, maar de voorgestelde leeswijze is te weinig dekkend en op details,

die ik hier niet kan bespreken, geforceerd.
Bovendien wordt de typisch Horatiaanse,
ethisch-moralistische visie op de poëzie
buiten beschouwing gelaten. Ook het feit
dat de in onze tekst uitgesproken
poëticale opvattingen verschillen van uitspraken elders in Horatius’ oeuvre, is
geen reden onze tekst als een parodie af
te doen. Horatius denkt niet en nooit in
termen van ‘of-of, maar altijd in termen
van ‘zowel-als’: in zijn lyrische gedichten
spreekt hij over de inspiratie, in de literatuurbrief aan keizer Augustus over de
relatie poëzie-maatschappij, in de literatuurbrief aan Florus, die om een gedicht
had gevraagd, over de relatie poëzie-lezer,
en in onze tekst, geadresseerd aan de zeer
erudiete, intellectuele vader en zonen
Piso, over de relatie poëzie-dichter. Deze
verspreide opvattingen sluiten elkaar niet
uit, maar zijn complementair: alle hoeken
van de communicatie-driehoek (dichter,
lezer, wereld) en de tekst als kunstwerk
op zichzelf komen in Horatius’ oeuvre als
geheel aan de orde: de verzamelde uitspraken vormen zijn poëtica (Manfred
Fuhrmann heeft dan ook terecht in de
tweede druk van zijn Antike Dichtungstheorie de behandeling van Horatius’ poëtica
aangevuld met een bespreking van enige
poëticale oden).
Het probleem om dit 476 hexameters
tellend gedicht te plaatsen schuilt allereerst in de omstandigheid dat we de tekst
niet in een duidelijk genre kunnen onderbrengen. De losse, open vorm maakt hem
verwant aan de sermo – het gesprek/

303

304

betoog –, een betrekkelijk vrije vorm, die
de dichter in zijn gehele oeuvre heeft
gehanteerd: ook zijn Satiren, Brieven en
Oden zijn in zekere zin sermones. Vaak ziet
men onze tekst opgenomen en aangeduid
als brief (als Epist. II 3). Men moet evenwel
bedenken dat de oudste antieke betiteling
niet van brief spreekt, de tekst zelf geen
specifieke, epistolaire kenmerken bezit, en
dat de opname in het tweede boek brieven van de dichter hoogstwaarschijnlijk
een humanistische ingreep is geweest, die
wij niet klakkeloos behoeven na te volgen. De zakelijke leerinhoud gekoppeld
aan de poëtische vorm maakt onze tekst
verwant aan het genre van het leerdicht.
Ook de lengte, 476 verzen, veel groter dan
de langste brief van Horatius, pleit hiervoor. Het probleem is dat het conventionele beginsignaal voor de lezer dat hij
met een leerdicht te maken krijgt, ontbreekt: ‘normale’, hellenistisch-Romeinse
leerdichten vangen aan met een hymne/
bede tot de godheid onder wiens patronage de onderhavige stof traditioneel
pleegt te vallen: bij voorbeeld een hymne
tot Venus als natuurgodin als opening
van een leerdicht over de natuur, een
hymne tot de goden der landbouw bij een
landbouwgedicht etc. Het is wel verklaarbaar dat Horatius zijn tekst over de door
mensen te leren en te beoefenen dichtkunst niet aldus begonnen is: een bede
om steun gericht tot de traditionele
goden der poëzie (Apollo, Bacchus of
Muzen) zou haaks op de teneur van de
inhoud staan (het paradoxale voorbeeld
van Lucretius, die een a-religieus leerdicht opende met een godenhymne heeft
Horatius niet nagevolgd).
Voor een situering van onze tekst binnen
het antieke literaire systeem zou ik een
descriptieve categorie willen voorstellen
die naar mijn mening geen probleem
schept: onze tekst is hoe dan ook grotendeels een volledig metrisch gebonden,
dus – naar antieke maatstaven – een
poëtische parafrase van stof die normaliter

in proza werd aangeboden. De stof van
de Ars Poetica is technischer dan die van
de literair-theoretische brieven en satiren.
Over de antieke theorie en praktijk van
de parafrase zijn wij goed geïnformeerd,
zeker na de vrij recente monografie van
M.F. Roberts, getiteld Biblical Epic and Rhetorical Paraphrase (Liverpool 1985). De parafrase, van proza naar proza of poëzie, en
van poëzie naar poëzie of proza, was een
retorische schooloefening, een zogeheten
progymnasma, waarover de antieke retoren
ons informeren. Nu had Roberts in zijn
studie over het Latijnse bijbelepos het in
zoverre gemakkelijk dat hij de poëtische
parafrase kon vergelijken met één
bewaarde brontekst, te weten het Oude
en het Nieuwe Testament. In Horatius’
boek over dichtkunst vindt men slechts
één passage van 25 verzen die, ook naar
het inzicht van de modernste commentatoren, een directe poëtische bewerking
lijkt te zijn van een proza-voorbeeld, de
verzen 153-178, de beschrijving van het
karakter van de verschillende leeftijdsgroepen, die wij kunnen vergelijken met
de proza-bron: de hoofdstukken 10-12 uit
het tweede boek van Aristoteles’ Rhetorica.
Twee dingen vallen hierbij op: 1. dit is de
enige passage waarin het Aristotelisch
proza direct de brontekst lijkt te zijn;
Horatius heeft dus niet één bron gebruikt;
2. hoewel de brontekst herkenbaar blijft,
is de poëtische bewerking zeer drastisch:
een adembenemende inkorting, maar ook
een uitbreiding met een vierde categorie
(het kind), waar Aristoteles slechts drie
groepen behandelt (adolescent, volwassene, grijsaard), concretisering tot levendige vignetten, verromeinsing, inbedding
met toegevoegde inleiding en slotmoraal:
kortom de brontekst heeft een reeks,
beschrijfbare, transformaties ondergaan
– verkorting, verlenging, verfraaiing, verromeinsing – die wij uit de praktijk van
de antieke parafrase kennen.
Nu is het probleem dat deze 25 verzen
de enige passage vormen, die een derge-

lijke confrontatie toelaat, mede gezien de
lacuneuze overlevering van wat als bron
had kunnen dienen. Van het geheel van
bronteksten kunnen wij alleen zeggen dat
zij moesten behoren tot het ‘Bildungsgut’
van de erudiete Romeinse aristocraat, die
de poëtische parafrase als zodanig moet
kunnen herkennen, anders is de literaire
uitdaging en de parafrastische prestatie
verdwenen (een zelfde verhouding is aanwezig tussen origineel en vertaling, waaraan de parafrase verwant is). Een open,
losse compositievorm is alleen mogelijk
en succesvol als de stofinhoud min of
meer bekend is bij het publiek. Horatius
geeft trouwens - behalve aan het begin
en aan het slot - de te behandelen ‘topics’
aan bij de opening van een nieuwe paragraaf Een poëtische presentatie van een
nieuwe of abstruse stof (bij voorbeeld de
natuurfilosofie van Epicurus) vereist veel
meer expliciete sturing van de lezer door
middel van aankondigingen, samenvattingen, uitleg van termen etc., d.w.z. door
middel van formele handboekprocédé’s,
die ook inderdaad in het leerdicht van
Lucretius aanwijsbaar zijn.
Om het poeticale ‘Bildungsgut’ van de
intellectuele Romein uit Horatius’ tijd te
reconstrueren, volgen wij, noodgedwongen, de methode die decennia geleden de
Amerikaanse geleerde Arthur Lovejoy
propageerde voor de ‘History of Ideas’: in
alle mogelijke teksten zoeken wij de gestandaardiseerde ‘idea-units’, die de
gemiddelde intellectueel in zijn bagage
had: sleuteltermen, topoi, argumentatieschema’s, standaardclassificaties, traditionele analogieën en exemples, toegepast in ons geval - bij twee begripsvelden: 1.
poëzie 2. kunst, ars, ‘techne’, want ook het
intellectuele denken over ars en artes in
het algemeen volgde sinds de vijfde eeuw
v.Chr. stereotiepe patronen. Die erudiete,
intellectuele Romein is niet zomaar een
hypothetische constructie; hij wordt belichaamd door de adressaten van de tekst
(de Pisones) en vormt de concretisering

van een antiek ‘Bildungsideal’ dat mikte
op universele, niet-gespecialiseerde kennis op alle gebied, het ideaal van de
‘pepaideumenos’, de erudiete mens met
veel ‘polymathia’ d.w.z. ‘polytechnia’. In
1985 verscheen van de hand van de
Engelse historica Elizabeth Rawson een
zeer belangwekkend boek, getiteld Intellectual Lifc in the Late Roman Republic (precies
de periode die ons nu bezighoudt), dat na
een algemeen deel over het intellectuele
leven in Rome en Italië, in het omvangrijke tweede deel in dertien hoofdstukken
de evenzovele artes bespreekt. Significant
is dat er geen apart hoofdstuk gewijd is
aan de ars poetica (hetgeen de originaliteit
van Horatius’ liber de arte poetica in een
helder licht stelt). Maar waar moeten wij
dan terecht voor onze reconstructie van
de poëticale basiskennis van die intellectueel die Horatius’ boek over dichtkunst
openrolt of ten gehore krijgt?
Lovejoy zou zeggen: je moet alle Latijnse
teksten uit de laat-republikeinse periode
met de stofkam navlooien op opmerkingen over dichtkunst. Dat ben ik ook inderdaad van plan, maar ik beperk mij hief
tot drie potentiële bronnen:
1. De Romeinse intellectueel, of anders
de Romeinse bron waaraan hij zijn weetgierigheid laafde, had enige kennis van de
Griekse en in het bijzonder de Griekshellenistische geleerdheid inzake dichtkunst. Nu zijn de Grieks-hellenistische
teksten inzake artes/technai inclusief de
‘technè poiètikè’ zeer lacuneus overgeleverd, maar enige reconstructie is mogelijk.
Op het gebied van de dichtkunst is dat
bij voorbeeld gedaan door de Groningse
graeca Roos Meijering, die in haar in 1987
verschenen dissertatie Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia, ook de
poëticale denkbeelden heeft trachten op
te delven uit de hellenistische commentaren op epos en tragedies; in haar studie
wordt Horatius enige malen met recht
vermeld. De zeer grote aandacht die
Horatius wijdt aan epos en tragedie (het
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laatstgenoemde genre was in Rome op
zijn retour) en het praktisch ignoreren
van de lyriek verraadt het vroeg-hellenistische karakter van zijn bronnen (bij
voorbeeld de vaak genoemde Neoptolemus, een vroeg-hellenistisch theoreticus,
genoemd in de verkoolde papyri van Philodemus). Ook voor het Romeinse, erudiete publiek was de leerinhoud van de
Ars grotendeels overbekend, de verrassende vernieuwing lag en ligt in de vormgeving. Zo had men al sinds eeuwen gediscussieerd over de functie van de
poëzie binnen het kader van de tegenstelling: nut-vermaak. De Horatiaanse formulering (343): omne tulit punctum qui miscuit
utile dulci... (‘wie het nut met het plezier
verbindt, wint ieders stem’) brengt puurinhoudelijk niets nieuws, maar boeit en
verrast door haar pakkende, aforistische
vorm, door haar aan de Romeinse stempraktijk ontleende metafoor (omne punctum) en de afsluiting (‘zo’n boek maakt
handelswinst, zo’n boek gaat overzee...’)
krijgt door de herhaling van ‘zo’n boek’
(hic liber [. . .] hic, gepersonifieerd voorgesteld) een dynamische vitaliteit die perfect bij de inhoud past.
2. Institutioneel, dat wil zeggen binnen
de vaste verdeling der schoolvakken, ressorteerde de dichtkunst onder de grammaticus, die bij zijn officiële behandeling
van afzonderlijke dichters hoe dan ook
enige poëticale noties en/of indelingen
moest hanteren. Helaas is de overlevering
van prehoratiaanse grammatici uiterst
fragmentair; vooral wreekt zich dat wij
van de grote geleerde op dit gebied uit
deze periode, te weten Varro, maar weinig
over hebben. Tot de stokpaarden van de
grammaticus behoorden: etymologische
woordverklaring (ook van termen in verband met de dichtkunst), indeling van de
poëzie in genres, literatuurgeschiedenis,
stilistische en verdere, literaire kritiek,
metriek: topics die ook in Horatius’ boek
over dichtkunst uitgebreid aan de orde
komen. Alleen de schoolse verklaring van

termen als ‘poièma, poièsis, poiètès heeft
hij weggelaten, want als poëtische parafrast volgt hij Homerus na: ‘wat geen
glansstuk worden kan, dat laat hij weg’
(Ars 250).
3. De derde bron van informatie wordt
gevormd door de poëticale opmerkingen
die wij aantreffen in de beschouwingen
over de retorica. De enige die als een
reusachtige schotelantenne poëticale
ideeën uit zijn tijd opvangt en ook in zijn
retorische tractaten verwerkt, is Cicero;
hij doet dat breed maar oppervlakkig,
precies wat wij voor de achtergrond van
Horatius nodig hebben. Cicero wordt
daarentegen representant van wat de erudiete intellectueel aan poëticale bagage in
huis had: standaardtopics over genreindeling en literatuurgeschiedenis, die hij
met de grammaticus deelt, standaardanalogieën tussen poëzie, retorica en beeldende kunsten, eigen aan iedere verhandeling over een ars, een ethisch-sociale
beschouwing over het decorum in leven en
kunst, een nieuwe dimensie die Horatius
met hem deelt. Ook de daadwerkelijk
door Cicero gehouden redevoering Pro
Archia poeta, waarin hij het burgerrecht
van de dichter Archias verdedigt mede op
gronden van diens maatschappelijk nut,
is een poëticaal document dat overeenkomsten met Horatius’ boek over dichtkunst laat zien. Al dit, nog verder uit te
breiden, materiaal dient als contrast om
te demonstreren wat de poëtische parafrast Horatius er literair van heeft
gemaakt.
Laten we het volgende gedachtenexperiment uitvoeren: Horatius gaat zijn gedicht over dichtkunst voordragen zonder
dat hij een titel aankondigt, of, iemand
koopt de boekrol zonder dat er een titel
aan zit (dat het experiment niet al te
gezocht is, moge blijken uit het artikel
van N. Horsfall, ‘Some Problems of Titulature in Roman Literary History’, BICS
28(1981), 103-104): wanneer, bij welk vers,
heeft de luisteraar/lezer door waarover

het gedicht handelt? Onze tekst opent
met een lange, vijf regels tellende, conditionele volzin: als een schilder een paardenek voegt bij een mensenhoofd etc.
etc., kunnen jullie dan als kijker je lachen
houden, vrienden. De opening toont de
toepassing van een pragmatisch middel
om spanning en aandacht te creëren: de
strekking van een conditionele zin is pas
duidelijk, als de nazin bekend is (Cicero
opent dikwijls redevoeringen met een
dergelijke, spanning creërende conditionele volzin, vgl. de aanhef van de Pro
Caelio). Bij vers 5 zou de luisteraar/lezer
nog steeds kunnen verwachten dat de
tekst over schilderkunst gaat en over de
waardering voor deze kunst bij een
publiek. De aanroep ‘Vrienden’ is een signaal dat we geen handboek krijgen voorgeschoteld, handboeken richten zich niet
expliciet tot ‘vrienden’ (meervoud); de
aanspreekvorm ‘vrienden’ is ook niet gebruikelijk voor een brief of leerdicht; die
plegen hooguit tot één vriend gericht te
zijn. ‘Vrienden’ duidt meer op een sermo,
een informeel betoog. In vers 6 weet de
luisteraar/lezer een beetje waar hij aan toe
is; in dit vers worden de geadresseerden
met name toegesproken (een signaal voor
speciale aandacht): op zo’n schilderij lijkt
een boek. Het betoog gaat over de kunst
van het schrijven; parallellen tussen schilderkunst en schrijfkunst behoren tot de
standaardanalogieën; de ‘gegenseitige
Erhellung der Künste’ is een standaardprocédé, dat wij bij voorbeeld vaak in
Cicero’s retorische tractaten zien toegepast; analogieën tussen beeldhouwkunst,
schilderkunst, toneelkunst, dichtkunst en
retorica (vgl. ook de translatio artium aan
het begin van De Oratore). De intellectuele
lezer kende deze artigrafische traditie.
Horatius zal in het openingsstuk er nog
een schepje bovenop doen en naast de
schilderkunst, ook de pottenbakkerskunst
en de bronsbewerkingskunst als analoga
vermelden. Literair gezien is er sprake
van aemulatie, van ‘Ueberbietung’ in de

inventiviteit van het vinden van deze
analoga. Elders in zijn tekst zal Horatius
de dichtkunst nog parallelliseren met bij
voorbeeld de kunst van de advocaat, de
kunst van de sportman, de kookkunst, de
muziekkunst. Dit is een traditioneel
argumentatie-type, dat hij ten volle en
origineel exploiteert. In vers 9 van de
tekst weet de luisteraar/lezer dat het
betoog niet over schrijfkunst in het algemeen zal gaan, maar over dichtkunst,
omdat dan schilders en dichters expliciet
naast elkaar gezet worden. In deze aanhef
volgt hij het procédé dat hij ook bij Homerus zo bewonderde: ‘geen rook na glans,
maar na het rookgordijn het licht’ (Ars 143).
Antieke handboeken plegen in het begin
(de zogeheten praelocutio) de bijdrage op
te hemelen die hun kunst aan de menselijke beschaving heeft geleverd. Karakteristiek voor Horatius is dat hij dit
handboek-thema wel heeft verwerkt,
maar pas meer aan het eind van zijn tekst
(391 e.v. ‘Orpheus, een heilig man en goddelijk profeet, weerhield de kannibalen in
het woud van moord [. . .]). Door deze
plaatsing vermijdt hij dat zijn gedicht bij
opening al naar een handboek riekt. Ovidius daarentegen, die met zijn Liefdeskunst
een parodie op een handboek heeft willen
schrijven, is genoodzaakt om in de eerste
verzen al het ars-karakter van zijn tekst
en daarmee het parodiërend karakter
ervan te benadrukken (in de eerste vier
regels van de Ars Amatoria komt viermaal
het woord ars voor!).
Ook de modernste commentatoren
beweren dat dit beginstuk handelt over
de eis van eenheid van het kunstwerk.
Een dergelijke samenvatting lijkt mij
misleidend; alle concrete beschrijvingen
van een gebrek aan eenheid in de diverse
genoemde kunstwerken (een schilderij,
een gedicht, een geboetseerde amfoor, een
bronzen beeld) zijn voorbeelden om een
opvatting te ontkrachten die de lezer in
de mond gelegd wordt: ‘schilders en dichters hebben toch de volste vrijheid om te
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doen en te durven wat ze willen.’ Neen,
zegt Horatius (vers 9-10), zij hebben een
zekere mate, aan bepaalde condities en
grenzen gebonden, door een publiek of
criticus geclausuleerde en beperkte vrijheid. Dat is het centrale probleem van
onze tekst: hoe vrij is de dichterlijke vrijheid? Eigenlijk werd deze vraag in de
retorische handboeken aan Horatius
gesuggereerd: retoren bakenen de vrijheid van de retor af door deze af te zetten
tegen die van de dichter. In tegenstelling
tot de praktische retor bezit de dichter
een zogeheten licentia poetica. Ook in de
antieke historiografie wordt de beperkte
vrijheid van de geschiedschrijver afgezet
tegen die van de dichters. Het is niet aan
de retoricus of de historicus om de grenzen van de poëtische vrijheid te verkennen; dat doet Horatius. Vandaar dat alle
traditionele poëticale topics in zijn tekst
na hun descriptie een prescriptieve
moraal krijgen, waarbij het waardeoordeel van het publiek, van delen van
het publiek, van de criticus de doorslaggevende factor is. Als na 453 verzen de
jonge dichter nog niet geleerd heeft dat
de ware vrijheid luistert naar regels, dan,
zo roept Horatius het publiek op, moeten
we zo’n poëtische dolleman één licentia
toestaan: als zo iemand evenals Empedocles de dood zoekt door in een vulkaan te
springen, moeten we hem dat recht en
die vrijheid geven: sit ius liceatque perire
poetis (‘mag een dichter doodgaan?’, 466).
De grens van de poëtische vrijheid vormt
het centrale thema, de eenheid die door
Horatius in zijn eigen gedicht op wonderbaarlijke wijze wordt gevarieerd. Als ik dit
laatste zo formuleer (variatie in de eenheid), parafraseer ik vers 29 van Horatius
zelf. Bij een gedicht over dichtkunst van
een sophisticated auteur als Horatius
moeten we rekening houden met autoreferentiële uitspraken: in hoeverre spreekt
dit gedicht indirect over zichzelf; enkele
(homerische) voorbeelden heb ik reeds
gesignaleerd.

Ik geef tot slot een concrete illustratie
van mijn aanpak. Tot de vaste, traditionele
leerstof van de grammaticus behoorde de
versleer, de metriek, die in antieke en
moderne handboeken tot de gort- en gortdroge stof behoorde. De dichter Horatius
ontwijkt de literaire uitdaging niet om
ook van deze materie iets aardigs te
maken, al beperkt hij zich tot een passage
over de jambische maat (in totaal 12 verzen: 251-562). Vergeleken met wat wij van
antieke metrische handboeken weten,
heeft hij de stof drastisch bekort (hij behandelt alleen de jambe, niet de hexameter of andere versmaten, zoals ook Vergilius in zijn leerdicht over de landbouw
zich belangrijke omissies permitteert en
zich mag permitteren): een handboek
moet volledig zijn, een gedicht – onze
tekst van Horatius of van Vergilius – moet
allereerst fraai en boeiend zijn. Horatius
begint met een schoolse definitie van de
jambe: de lezer weet meteen wat hem te
wachten staat; bovendien is de jambe het
spreekvers van het toneel, dus de korte
passage sluit goed aan bij de voorafgaande beschouwingen over het toneel.
Al in de tweede regel wordt de versvoet
zelf antropomorf voorgesteld (personificatie) en zijn relatie tot de metrische variant
– de spondee – wordt zelfs verromeinst:
de jambe heeft als inschikkelijke en tolerante (commodus et patiens 257) vader de
spondee geadopteerd (255 spondeos stabilis
in iura paterna recepit) en het is de jambe
zelf die als criticus optreedt ten aanzien
van vroegere Romeinse metrische produkten (literaire kritiek en literatuurgeschiedenis, stokpaarden van de grammaticus, worden toch even in de korte passage betrokken). Moderne commentatoren hebben naar aanleiding van de door
Horatius gegeven ontwikkelingsgeschiedenis van de jambische versmaat de tekst
voor corrupt verklaard om niet van een
error van de dichter te hoeven spreken (de
passage over zes zuivere jamben klopt
historisch niet of is in ieder geval ob-

scuur). Naar mijn mening maakt men hier
dezelfde fout als in de achttiende eeuw
ten aanzien van de feitelijke errores van
Lucanus (en soms die van Vergilius). Ook
Horatius versimpelt of verdraait soms de
feiten om een literair effect te bereiken!
Die vrijheid permitteert hij zich als dichter (vig. Ars 11-12 hanc veniam petimusque
damusque vicissim, sed non ut...) Zijn betoog
toont dan ook dezelfde afwisseling die de
leerdichten van Lucretius en Vergilius of
het historisch epos van Lucanus kenmerkt: zakelijke brugstukken dienen als
toegesneden uitgangspunt voor de dichterlijke verbeelding. De personificatie en
verromeinsing vinden wij vaker als literaire kunstgreep terug: zo schildert Horatius de tragedie als een ietwat preutse
Romeinse matrone, de satyrs van het
satyrdrama krijgen trekken van Romeinse
adolescenten (de voor het Romeinse
publiek weinig relevante geschiedenis
van het satyrdrama – vers 220-250 – werd
toch door Horatius gebruikt om de literaire mogelijkheden die deze hem bood)
en bij het traditionele leerstuk van het
neologisme (48 e.v.) wordt het leven
van de woorden vergeleken met het leven

der mensen en het leven der bladeren
(een briljante toepassing en ‘Ueberbietung’ van de homerische vergelijking: het
rijk der mensen is als het rijk der bladeren). Zo wordt de herkenbare gortdroge
materie een briljant stukje poëzie.
Wie, zoals in vroeger eeuwen, het gedicht de arte poetica als een handboek leest
en kritiseert, maakt misbruik van de tekst,
want hij overschat de serieuze bedoeling;
wie als postmodern lezer de totale tekst
ziet als één parodie, maakt misbruik van
de tekst, want hij onderschat de ernst.
Alleen door reconstructie van en confrontatie met de antieke ‘idea-units’ inzake
poëtica kan men de literaire prestatie van
de dichter Horatius als poëtische parafrast naar waarde schatten en tegelijkertijd – de serieuze strekking – inperking
van de poëtische vrijheid tot zich laten
doordringen: omne tulit punctum qui miscuit
utile dulci.
NOOT
Voor de vertaalde citaten heb ik gebruik gemaakt
van mijn vertaling Horatius, Ars Poetica, ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over
Horatius’ dichterlijk voortleven bij Bilderdijk (Amsterdam,
Athenaeum-Polak & van Gennep, 1990, 2de druk).
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Horatius en Maecenas1
W. Evenepoel

In Horatius’ gedichten neemt zijn beschermheer en vriend Maecenas een
opvallende plaats in; hij komt niet alleen
frequenter ter sprake dan bij Propertius of
bij Vergilius, hij werd door Horatius ook
verbonden met alle belangrijke themata
van zijn poëzie.
Maecenas2
Gaius Maecenas, geboren op een 13de
april ca 70 v.Chr., stamde van moederszijde uit de aanzienlijke gens Cilnia van de
Etruskische stad Arezzo. Zijn vader
behoorde tot de Romeinse ridderstand;
ook Maecenas bleef zijn ganse leven lid
van deze klasse. Over zijn vormingsjaren
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C. Cilnius Maecenas

weten we niets met zekerheid. Bij Philippi
(42 v.Chr.) streed hij aan de zijde van
Octavianus (de latere Augustus). Tijdens
de daaropvolgende jaren maakte hij zich
verdienstelijk als diplomaat van Octavianus, in 36 en 31-29 v.Chr. verving hij
Octavianus in Rome telkens als deze
buiten Italië vertoefde. Er is weinig informatie over zijn politieke rol na 29 v.Chr.;
zeer waarschijnlijk bleef hij actief als politiek raadsman van Augustus, al wordt
door sommige onderzoekers, vooral op
grond van Tacitus, Annales III 30, 3, rekening gehouden met een verkoeling van
de relatie Augustus-Maecenas. Daarnaast
maakte Maecenas zich nog op een andere
wijze verdienstelijk jegens Augustus, namelijk door de rol die hij sinds ca 40 v.Chr.
speelde als beschermheer van enkele
talentrijke schrijvers. Over de zogeheten
kring van Maecenas volgt infra nog een
en ander.
Mede door de mate waarin Augustus hem
beloonde voor bewezen diensten werd
Maecenas buitengewoon rijk. In de jaren
35 e. v. liet hij een paleis bouwen op de
Esquilijn; daarbij behoorden ook de
beroemde horti Maecenatis. Verscheidene
auteurs, maar vooral Seneca, wijzen op de
verwijfde levenswijze en de genotzucht
van Maecenas; meer in het bijzonder is er
sprake van en zijn er anekdotes over een
losbandig’ seksueel gedrag. Deze Etruriër
gedroeg zich blijkbaar niet volgens de Romeinse mos maiorum. Hij zou pas gehuwd
zijn na 30 v.Chr., namelijk met ene Teren-

tia. Het huwelijk bleef zeer waarschijnlijk
kinderloos en de strubbelingen tussen de
echtelieden waren in Rome wel bekend.
Van Maecenas’ huwelijksperikelen valt
zelfs een spoor te bespeuren in de Romeinse juridische literatuur3. Vooral in
zijn laatste levensjaren liet Maecenas’
gezondheid veel te wensen over. Hij zou
overlijden in 8 v.Chr., enkele maanden
voor zijn goede vriend Horatius.

mag jij je makker / magerder zien worden
dan Vinnius !)4. De schalkse toon, die ook
in vele symposion-oden van Horatius te
horen is, heeft wellicht ook heel wat
gesprekken tussen Maecenas en de zijnen
gekenmerkt.

Maecenas is vooral bekend als beschermer van een aantal talentrijke dichters; minder bekend is dat hij ook zelf de
pen hanteerde. Van zijn geschriften zijn
slechts fragmenten bewaard, een tiental
in proza en acht in verzen. Het is niet
mogelijk zich een scherp beeld te vormen
van de omvang en aard der betrokken
geschriften. Uit de fragmenten blijkt o.a.
dat Maecenas de zoete bedwelming van
de wijn kende en geplaagd werd door de
gedachte aan de dood. Vooral zijn proza is
bijzonder gekunsteld. Zijn verzen zijn tot
op zekere hoogte te situeren in de traditie
van de versiculi of nugae (lichte versjes) die
Romeinse aristocraten in hun vrije tijd
schreven en ook in het spoor van een
dichter als Catullus.
Maecenas was van de ene kant de intelligente en waakzame medewerker van
Augustus, van de andere kant uit op wijn
en erotiek. De historicus Velleius Paterculus typeerde Maecenas (II 88, 2) als volgt:
‘Een man die zich, wanneer de omstandigheden nachtelijk waken vereisten,
werkelijk geen slaap gunde [. . .] en van
aanpakken wist; zodra hij zich echter na
de inspanning wat kon ontspannen, gaf
hij zich [. . .] over aan een vadsig en
wekelijk gedrag.’

Horatius5 over Maecenas
Horatius heeft zijn Epoden, Satiren, Oden
I-III en Epistulae I aan Maecenas opgedragen en spreekt zijn beschermheer en
vriend herhaaldelijk aan in vriendelijke en
complimenterende bewoordingen: amice
M. (Epod. 1, 2-4); iocose M. (schalkse
M.) (Epod. 3, 20); beate M. (voorspoedige M.)
(Epod. 9, 4); candide M. (vrijmoedige M.)
(Epod. 14, 5); M. optimus (de zeer achtbare
M.) (S. 15, 27); M. atavis edite regibus, / o et
praesidium et dulce decus meum (M., afstammeling van koninklijke voorouders, mijn
schuts en zoete trots) (Carm. I l, 1-2); clare
M. eques (doorluchtige ridder Maecenas)
(Carm. I 20, 5); M., mearum grande / decus
columenque rerum (M., mijn grote trots en
steunpilaar) (Carm. II 17, 3-4); dilecte M.
(beminde M.) (Carm. II 20, 7); equitum decus
(sieraad van de ridderstand) (Carm. III 16,
20); Tyrrhena regum progenies (afstammeling
van Tyrrheense koningen (Carm. III 29, 1);
Maecenas meus (mijn M.) (Carm. IV 11, 19);
M. docte (belezen M.) (Ep. I 19, 1; vgl. ook
Carm. III 8, 5)). Excuus voor de opsomming, maar het is m.i. een mooie litanie,
die om haarzelf aandacht verdient. De
twee aansprekingen met ‘ridder’ maken
een toespeling op het bijzondere feit dat
Maecenas, die vlot tot de senatorenstand
had kunnen doorstoten, ridder bleef; hij
was echter een ridder die men ‘clarus’
(doorluchtig) kon noemen, zoals een
senator.

In drie hendecasyllabi heeft Maecenas
zijn vriendschap voor Horatius als volgt
uitgedrukt: Ni te visceribus meis, Horati, /
plus iam diligo, tu tuum sodalem / Vinnio
videas strigosiorem. (Horatius, indien ik jou
niet meer bemin / dan mijn eigen buik,

Maecenas zal eerstdaags met Octavianus
naar het oorlogsfront (Actium) trekken.
Horatius wil met hem mee, aldus Epode
1, om niet vol onrust achter te moeten
blijven en ook om Maecenas genoegen te
doen : Quid nos, quibus te vita si superstite /
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iucunda, si contra, gravis’ (En wat met mij,
voor wie het leven aangenaam is, zolang
jij in leven zijt, maar zwaar zou vallen in
het tegengestelde geval ?) (vv. 5-6; vgl.
infra Carm. II 17.). Horatius gaat niet mee
om rijkdom te verwerven, immers : satis
superque me benignitas tua / ditavit (vv. 31-2)
(Jouw welwillendheid heeft me voldoende en meer dan genoeg rijk
gemaakt), wat ofwel betekent dat Maecenas hem in zijn mildheid reeds meer dan
genoeg heeft geschonken (en men denkt
daarbij gewoonlijk aan zijn Sabijns landgoed; zie echter infra), ofwel dat Maecenas’ welwillendheid an sich hem reeds rijk
genoeg heeft gemaakt.
In Epode 9 laat Horatius een kreet van
vreugde horen bij de eerste positieve
berichten over het verloop van de zeeslag
bij Actium; vgl. het bekende Carm. I 37
Nunc est bibendum, dat iets later moet gedateerd worden. Zoals in Epode l wordt
Maecenas’ naam nauw verbonden met
die van Octavianus. Horatius is gelukkig
met deze overwinning, Maecenas (beatus:
hij is een ‘winner’!) uiteraard evenzeer.
Horatius wil daar met Maecenas op
drinken in diens statige woning.
In Epode 3 heeft Horatius het met zijn
vriend, die op badineren was gesteld (hij
is iocosus), in pseudo-zware hyperbolen
over een straffe looksaus die hem was
voorgeschoteld. In het korte gedicht komt
ook een puella van Maecenas ter sprake.
Epode 14 heeft te maken met het uitblijven van de publikatie van Horatius’ epoden. In dit gedicht, dat op Horatius’
dichtwerk betrekking heeft, heet Maecenas candidus, openhartig / oprecht; elders
(in S. I 5, 41) gebruikt Horatius hetzelfde
woord ook m.b.t. zijn goede vrienden Vergilius, Plotius en Varius. Nadrukkelijker
dan in Epode 3 komt Maecenas’ liefdesleven ter sprake; vgl. overigens infra Carm.
II 12. Waarop precies allusie wordt
gemaakt is echter niet zeker. In v. 9 valt de
naam van een vriendje van de dichter
Anacreon, namelijk Bathyllus; nu is het zo

dat ook Maecenas, volgens Tacitus, Annales I 54, op een bepaald ogenblik verliefd
werd op een mimespeler met de naam
Bathyllus...
Satire I 5 (Iter Brundisinum – Over een reis
naar Brindisi) houdt verband met een
diplomatieke missie van Maecenas in 37
v.Chr. Mede door toedoen van Maecenas
hadden Octavianus en Antonius zich in
de zomer van 40 verzoend en was het
foedus Brundisinum (het verdrag van Brindisi) tot stand gekomen. Wat later liep het
echter opnieuw mis en in de lente van 37
moeten onderhandelaars, o.a. Maecenas,
er voor zorgen dat ze hun geschillen
opnieuw bijleggen; zij zouden het verdrag
van Tarente sluiten. Van Maecenas en
Cocceius Nerva zegt Horatius in dit gedicht dat ze ‘gewoon waren vrienden die
elkaar de rug hadden toegekeerd opnieuw
samen te brengen’ (aversos soliti componere
amicos, v. 29). Voor het overige blijven de
politiek en het politieke belang van Maecenas’ missie volledig buiten de horizon
van het gedicht. Horatius maakt nog niet
zo lang deel uit van Maecenas’ vriendenkring en brengt de aankomst van Maecenas in de vv. 27 vlgg. opvallend afstandelijker ter sprake dan die van Vergilius in
39 vlgg. In 48-9 vertelt Horatius dat Maecenas op een bepaalde stopplaats een
balspel beoefende, zoals hij dat ook in
Rome deed ; vlg. S. II 6, 49.
Satire I 6 wordt wat later gedateerd dan
satire I 5. Horatius maakt in deze satire
duidelijk dat Maecenas zijn vrienden niet
koos op grond van stand of afkomst; hij
was bovendien op zijn hoede voor ‘Strebers’ en ging niet over één nacht ijs. Belangrijk zijn de verzen 51-2, waarin van
Maecenas wordt gezegd : praesertim cautum
dignos assumere, prava / ambitione procul (ver
verwijderd van verderfelijke ambitie, let
hij er vooral op personen te kiezen die
<zijn> vriendschap waardig zijn). Pas
negen maanden nadat Vergilius en Varius
hem bij Maecenas hebben geïntrodu-

ceerd, wordt Horatius, die zich dus absoluut niet opdrong, in Maecenas’ kring opgenomen.
De lastpost van S. I 9 denkt dat Horatius
Maecenas’ vriendschap te danken heeft
aan fortuna (v. 45) en dat men Maecenas’
vriend kan worden door handig manoeuvreren. De dichter stelt daartegenover (in
48 vlgg.): ‘Het gaat er daar niet aan toe
zoals gij denkt; geen huis is zo integer en
staat verder af van dat soort kuiperijen.’
Vgl. met I 9, 45 (fortuna): I 6, 54 (fors) en
ook nog II 6, 49.
Horatius werd geconfronteerd met
afgunst en lijkt gevreesd te hebben dat er
zou worden gepraat over zijn opname in
de vriendenkring van Maecenas. Men
mag niet vergeten dat Horatius in PhiUppi nog aan de zijde van de republikeinen stond (tegenover Octavianus en Maecenas). De frank-en-vrije dichter van epoden en satiren wil, nu hij opgenomen is in
de kring van Maecenas, voorkomen dat
hij zou worden versleten voor een opportunist die met handen en voeten gebonden zou zijn aan machtige broodheren.
De laatste satire die ik hier nog kort aan
bod wil laten komen is satire II 6, over de
stads- en de veldmuis. Horatius verkiest
de sereniteit van het (sobere) buitenleven
boven de drukte en zorgen van de (rijke)
stad. Zowel uit S. I 9 als uit II 6 blijkt dat
het in ruime kring bekend was dat Horatius tot Maecenas’ naaste vrienden
behoorde. Men denkt (volgens de dichter
overigens ten onrechte) dat hij is ingewijd
in de geheimen van de goden en van alles
zal weten te regelen. Op grond van II 6,
40 plaatst men het begin van de relatie
Maecenas - Horatius in de winter van
38/37.
Men6 heeft betoogd dat de Satiren
slechts schijnbaar a-politiek zijn. Ze zouden een politieke waarde gehad moeten
hebben: Horatius behoorde immers tot de
kring van Maecenas en diens baas Octavianus had in die jaren propaganda
broodnodig. Wat Horatius schrijft zou

passen in de toenmalige propagandaslag
tussen Octavianus en zijn tegenstanders:
Horatius’ vooraanstaande vrienden treden in de satiren naar voren als intelligente en humane mannen met respect
voor de mos maiorum. Ikzelf zou zeker niet
stellen dat de Satiren propagandaliteratuur zijn, maar ik kan wel aannemen dat
ze een zekere propagandawaarde voor
Octavianus hadden.
De verzameling Carmina (Oden) I - III
opent met de bekende woorden Maecenas
atavis edite regibus / o et praesidium et dulce
decus meum. Het allereerste woord van de
bundel is dus Maecenas. Maecenas’ waardering van Horatius’ dichterlijke prestaties is voor de dichter essentieel, aldus de
slotverzen van deze ode; vgl. S. I 10 :
Horatius hecht veel belang aan de waardering van zijn literair werk door fijnproevers als Plotius, Varius, Maecenas,
Vergilius, Valgius, Octavianus en Pollio.
Carm. I 20 (het begin van het tweede
gedeelte van het eerste boek der oden):
Horatius, die van bescheiden komaf is, zal
de ridder Maecenas, die hij zijn vriend
mag noemen, op zijn Sabijns landgoed
een landwijn schenken die weliswaar eenvoudig is, maar door de gastheer zelf met
zorg werd gebotteld en wel op een dag.,
die voor Maecenas een bijzondere betekenis had. De dure wijnen die de rijke Maecenas heeft liggen kan Horatius hem niet
offreren. Met details over de dag waarop
de wijn gebotteld werd, looft de dichter
zijn beschermheer, terloops maar nadrukkelijk, in het centrum van het gedicht. Uit
dit gedicht vernemen we dat Maecenas
toen hij na een zware ziekte voor het eerst
opnieuw in het openbaar verscheen, in het
theater luid werd toegejuicht. Mogelijk was
Maecenas’ populariteit een gevolg van de
mansuetudo (zachtmoedigheid) die hem
blijkbaar kenmerkte toen hij Octavianus
verving; ook in de Elegiae ad Maecenatem
(1ste eeuw na Chr.) wordt lovend op deze
eigenschap van Maecenas gewezen.
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Ode II 12 is een recusatio: Horatius betoogt
dat hij niet de geschikte man is om een
epos over Augustus te schrijven; Maecenas zelf komt eigenlijk beter in aanmerking om Augustus’ heldendaden te behandelen, zij het dan in proza. Horatius
bezingt liever zijn ‘domina’ Licymnia. In
de commentaar van Ps.-Acro bij S. I 2, 64
staat te lezen dat met deze Licymnia Terentia wordt bedoeld, de vrouw van Horatius’ ‘dominus’ Maecenas. Of Licymnia inderdaad Terentia is wordt betwist. Een
bijkomend argument voor de identificatie
Terentia - Licymnia en tegen de stelling
dat Licymnia een liefje van Horatius zou
zijn kan m.i. worden geput uit het feit dat
Horatius (in tegenstelling tot de elegische
dichters) zijn geliefde nooit domina, noemt.
Uit ode II 17 blijkt dat Maecenas, die
toch Horatius’ steunpilaar is (zie de aanspreking !), uit angst voor een vroegtijdige dood geregeld een klaagzang aanheft. Oprecht stellend dat Maecenas een
deel van zijn ziel is (meae.. partem animae, v.
5; vgl. Carm. I 3, 8 i.v.m. Vergilius.), maar
ook met enige humor in de pathetische
formuleringen, ‘zweert’ Horatius dat hij in
ieder geval samen met Maecenas wil sterven. Hun lotsbestemmingen zijn overigens met elkaar verbonden. In dit verband voert Horatius enkele astrologische
gegevens aan. Horatius nu schonk helemaal geen geloof aan de astrologie; Maecenas wellicht wel. De astrologische
(pseudo-)wetenschap in deze ode is een
‘attentie’ voor Maecenas ! Wat hun gelukkig gesternte aangaat: omstreeks hetzelfde
tijdstip was Maecenas van een zware
ziekte hersteld (vgl. I 20) en was Horatius
op het nippertje ontsnapt aan een vallende boom (cf. ook III 8). Zoals in I 20
komt het verschil tussen de hooggeplaatste Maecenas en de minder bedeelde
Horatius in beeld : Maecenas werd gered
door Jupiter, Horatius door Faunus !
In Carm. II 18 laat Horatius zich ontvallen dat hij tevreden is met wat hij heeft :
het Sabijnse landgoed volstaat voor hem,

hij vraagt zijn machtige vriend niet meer
(vv. 12-4). Vgl. over het Sabijnse landgoed
S. II 6, l vlgg. en Ep. I 16, 5-16. Samen met
de Horatiuscommentatoren Porphyrio (ad
Epod. l, 31 en ad Carm. II 18, 12-4) en
Ps.-Acro (ad Carm. II 18, 12) neemt men
meestal aan dat het Sabijnse landgoed
een geschenk was van Maecenas. In een
recent artikel7 wordt er op gewezen dat
Horatius zelf eigenlijk nergens expliciet of
ondubbelzinnig zegt dat hij het Sabijnse
landgoed van Maecenas ontving. Hoe het
ook zij, het lijkt toch zeer waarschijnlijk
dat Horatius zijn relatieve welstand in
sterke mate aan Maecenas te danken had.
In v. 5 van Carm. III 8 spreekt Horatius
Maecenas wat ondeugend aan met docte
sermones utriusque linguae (jij die de letteren
in beide talen kent), namelijk in een situatie waaraan de erudiete Maecenas waarschijnlijk geen touw kan vastknopen :
waarom zou Horatius immers een offer
brengen op het feest van de Matronalia ?
Wel, op die dag ontsnapte de dichter op
heïhnippertje aan de dood (vgl. II 17). In
de vv. 17 vlgg. spreekt Horatius Maecenas
aan met de woorden : Mitte civilis super
urbe curas / [. . .] Neglegens ne qua populus
laboret / parce privatus nimium cavere / dona
praesentis cape laetus horae, / linque severa !
(Zet de zorgen over stad en politiek uit je
hoofd. [. . .] Hou op je er, privé, al te zeer
om te bekommeren dat het zorgeloze volk
geen lasten zou kennen en neem blij de
geschenken aan van het huidige ogenblik,
laat de ernst varen!). Privatus betekent hier
ofwel : ‘je bent immers een privé-persoon
(niet bekleed met een officieel ambt)’,
ofwel: ‘als privé-persoon’.
Bij het begin van de tweede helft van
boek III stelt Horatius in ode III 16 dat hij
geen opvallende plaats wil bekleden, hij is
tevreden met weinig. Zo hij meer zou
willen, zou zijn machtige vriend hem dat
niet weigeren (v. 38, vgl. II 18, 12-3). Daarbij wordt Maecenas aangesproken met
equitum decus. Maecenas mag in dit verband een voorbeeld heten: hij bleef een

ridder, alhoewel een hogere rang voor
hem openstond.
Vlak voor het slotgedicht van de odenverzameling I - III staat de zogenaamde
grote Maecenasode, Carm. III 29. Horatius
nodigt Maecenas uit zijn paleis in Rome
te verlaten, zijn zorgen (vv. 16 en 26)
omtrent de toekomst van Rome even
opzij te zetten (vgl. III 8) en verkwikkende afwisseling te zoeken in de
bescheiden buitenwoning van Horatius.
Dit gegeven uitdiepend en verruimend
verwoordt Horatius, op gedragen wijze,
zijn levensfilosofie : meester zijn van zichzelf en gelijkmoedig in het heden leven,
blij zijn met wat er reeds geweest is en in
de eigen virtus beschutting vinden tegen
de eventuele slagen van de Fortuin. In de
beelden en gnomen van III 29 voert de
dichter Horatius de rijke staatsman Maecenas binnen in een muzische ruimte van
filosofisch onderbouwd geluk en vrijheid.
Dat is wat de dichter Maecenas te bieden
heeft ! Het gedicht dat begon als uitnodiging aan het adres van Maecenas, eindigt
met de zelfbewuste voorstelling van een
vrije Horatius. Let o.a. op het mooie mea /
virtute me involvo (v 54-5) (ik wikkel me in
mijn virtus).
Men8 heeft de aandacht gevestigd op het
feit dat de relatie Horatius-Maecenas in
de boeken I - III van de oden op significante wijze evolueert. In het eerste boek
der Oden stelt Horatius, vanuit een onderdanige positie, Maecenas nadrukkelijk
voor als (vriend -) patronus. De materiële
verschillen tussen beiden worden
beklemtoond. In boek III zijn de rollen
omgekeerd : Horatius is Maecenas’ geestelijke leidsman geworden. Psychologisch
en literair wordt de dichter het sterkere
lid van het duo! Dit staat in feite niet zo
ver af van wat men als historische realiteit meent te mogen aannemen (zie infra).
In het vierde boek der Oden komt Maecenas nog eenmaal ter sprake, namelijk in
ode IV 11. Horatius viert samen met Phyllis de verjaardag van ‘zijn Maecenas’ (Mae-

cenas meus), die met name genoemd wordt
in de middenste strofe van het gedicht (v.
19). Op grond van de vv. 13 vlgg. van
deze ode kent men de geboortedag van
Maecenas, zoals gezegd 13 april. In boek
IV komt Maecenas maar eenmaal ter
sprake, maar wel in bepaald vertrouwelijke termen.
Volgens Ep. I 1 heeft Maecenas aangedrongen op nieuwe lyrische poëzie (vgl.
tot op zekere hoogte Epode 14). Zeer belangrijk is Ep. I 7. Deze brief handelt in
zijn geheel over de relatie beschermheer beschermeling. Over de precieze beteken
nis van de brief is heel wat discussie9 en
hij speelt een belangrijke rol in de kijk die
men heeft op de evolutie van de relatie
Horatius - Maecenas. Een reële biografische achtergrond is zeer waarschijnlijk.
Cuncta resigno (ik ben bereid alles af te
staan) mag niet restrictief worden verstaan (vgl. resigno in Carm. III 29, 54); de
exempla kan men niet begrijpen in termen
van eenvoudige analogie of contrast.
Horatius spreekt vrijmoedig maar tactvol
over zijn relatie met Maecenas. Ik wil nog
aanstippen dat ook de brieven I 17 en 18,
die niet aan Maecenas gericht zijn, handelen over de relatie beschermheer - beschermeling. Ontegenzeggelijk gaat het
hier om een probleem dat Horatius niet
losliet: Wat zijn de voorwaarden voor een
aanvaardbare relatie tussen een machtige
vriend / beschermheer en een beschermeling die zichzelf wil zijn en gesteld is op
zijn onafhankelijkheid? Horatius wil in I 7
daarenboven nogmaals duidelijk maken
dat zijn vriendschappelijke band met Maecenas niet gefundeerd is op verlangen
naar materiële voordelen. Volgens sommigen heeft deze brief niet te maken met het
beslag dat Maecenas in algemene zin op
Horatius zou willen leggen (volgens de
vv. 1 vlgg. wenst hij dat Horatius frequenter in zijn gezelschap zou vertoeven),
maar met het feit dat Maecenas i.p.v. epistulae nog meer politieke oden van de
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vates (de ‘officiële’ zanger) Horatius zou
wensen.
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Horatius en Maecenas
Nogal wat onderzoekers onderstreepten
in de voorbije jaren de problematische
aspecten van de relatie Horatius - Maecenas. De ontwikkeling van deze relatie
mag men zich misschien als volgt voorstellen10. In de slag bij Philippi stond
Horatius, zoon van een vrijgelatene, aan
de zijde van de verliezende republikeinen
tegenover de Caesarianen, waartoe o.a.
Octavianus en Maecenas behoorden.
Toen hij, nadat er amnestie was verleend,
terug in Rome aankwam, was zijn vader
overleden en moest hij vaststellen dat
diens bezittingen waren geconfisqueerd.
De opname in de kring van Maecenas
betekende voor de dichter een nieuwe
brug naar de wereld rondom hem en was
een uiterst welkome ruggesteun. De
gevoelens van Horatius tegenover Maecenas worden in deze periode vooral
bepaald door het verschil in positie en
gedomineerd door dankbaarheid. Vanaf
het begin bleef Horatius echter gesteld op
zijn onafhankelijkheid. In de daaropvolgende jaren werd hij een gereputeerd
dichter en niet alleen door zijn prestige
als dichter maar ook door zijn filosofische
ingesteldheid tegenover het leven komt
hij in een andere, meer geëmancipeerde
positie tegenover Maecenas te staan. Hij
kon daarbij niet naast de verschillen kijken tussen hemzelf en Maecenas: waren
ze beiden in zekere zin epicureèrs, dan
was hun levensstijl toch zeer verschillend: Maecenas’ luxuria staat tegenover
Horatius’ parvo vivere, leven met weinig
tevreden. Horatius zag misschien meer
dan voorheen op tegen een aantal verplichtingen die de vriendschap met de
vooraanstaande Maecenas met zich
bracht. Horatius blijft Maecenas dankbaar,
maar bepleit nadrukkelijk zijn vrijheid
(zie Ep. I 7). Omdat het vierde boek der
Carm. en het tweede boek der Ep. niet

meer aan Maecenas zijn opgedragen en
de beschermheer nog slechts eenmaal ter
sprake komt in deze werken, denkt een
aantal onderzoekers dat er zich een
zekere verkoeling van hun relatie heeft
voorgedaan. Dit is niet zeker : in Carm. IV
11 spreekt Horatius van Maecenas meus,
iets wat tevoren niet was gebeurd. Hoe
het ook zij, al was de vriendschap tussen
Horatius en Maecenas geen vriendschap
van gelijken of van volkomen gelijkgezinden, ze hield stand tot de dood. In zijn
testament vroeg Maecenas Augustus:
Horati Flacci ut mei esto memor! (Gedenk
Horatius Flaccus zoals mezelf!). Horatius
stierf kort na Maecenas en werd naast
hem begraven : Conditus est extremis Esquiliis iuxta Maecenatis tumulum, aldus Suetonius’ Vila Horati (Hij werd begraven op de
grens van de Esquilijn naast het graf van
Maecenas.)
Maecenas was voor Horatius meer dan
een patronus (beschermheer), hij werd een
echte vriend. Maar hij was toch ook zijn
patronus en men heeft zich afgevraagd in
welke mate Maecenas zijn stempel drukte
op de dichtkunst van Horatius (en van de
andere leden van de zogenaamde kring
van Maecenas). Zijn rol is niet gemakkelijk in te schatten. Men moet rekening
houden met een zekere afstand tussen de
voorstelling van Maecenas in de werken
van de Augusteïsche dichters (zijn literaire persona als patronus - vriend) en wat
hij in werkelijkheid was. Sommigen bestempelen Maecenas als een soort minister van propaganda, die via een aantal
auteurs de publieke opinie trachtte te
beïnvloeden. Ongetwijfeld heeft Maecenas bepaalde wensen geformuleerd en
een bepaalde sfeer gecreëerd. Terwijl bijvoorbeeld uit de vroege epoden 7 en 16
een gevoel van uitzichtloosheid spreekt,
is dat niet het geval met de epoden 1 en 9,
die gericht zijn tot Maecenas en met
Actium te maken hebben. Blijkbaar heeft
Maecenas zijn vertrouwen in Octavianus

en zijn positieve kijk op de ontwikkelingen in Rome in zekere mate overgedragen
op de dichters rondom hem. Het valt van
de andere kant niet te betwisten dat Maecenas de dichters rondom zich in grote
mate mate vrij liet. Maecenas was niet de
man om op grove wijze druk uit te oefenen. Men kan grif aannemen dat de man
die zelf schreef wat bij zijn aard paste,
gevoelig moet geweest zijn voor het argument dat niet elke dichter de geschikte
aanleg heeft om een panegyrisch epos te
schrijven. Maecenas’ tact en soepelheid
waren niet zijn geringste verdiensten.
Horatius of Vergilius leveren geen goedkope hofpoëzie af of stonden niet als
dichters-panegyrici tegenover hun patronus. Iemand als Horatius was overigens
ten zeerste gesteld op zijn vrijheid en liet
daar nooit de minste twijfel over bestaan.
Vrijheid, onafhankelijkheid is een van de
hoofdthema’s van zijn werk.
NOTEN
1. Enkele onderdelen van deze bijdrage zijn overge-

nomen uit : Maecenas (Leuven, 1991), een tekst die ik
schreef voor de Maecenates van de KU Leuven ; het
gaat om een bibliofiele uitgave die niet in de handel
is. Recente boeken en artikels over Maecenas heb ik
besproken in : Maecenas. A survey of recent literature, in :
Ancient Society 21 (1990), p. 99-117.
2. Zie verder J.H. Brouwers, Maecenas en zijn betekenis
voor de Romeinse politiek en literatuur, in : Spiegel Historiael 8 (1973), p. 258-265 (+ p. 318).
3. Zie J.E. Spruit, Romeinsrechtelijke romanesken, Deventer, 1979, p. 73-85.
4. ‘Vinnio’ - bedoeld zou zijn de Vinnius Asina uit
Ep. I 13 van Horatius - is een aantrekkelijke conjectuur recent voorgesteld door C. Deroux (From Horace’s Epistle I, 13 to Maecenas’ Epigram to Horace, in : id.,
Studies in latin literature and Roman history, VI, Brussel
1992, p. 317-326).
5. Horatius citeer ik naar de Teubnereditie van de
hand van D.R. Shackleton Bailey (Stuttgart, 1985).
6. I.M. Le M. DuQuesnay, Horace and Maecenas. The
propaganda value of Sermones I, in : Poetry and politics in
the age of Augustus, ed. by T. Woodman and D. West,
Cambridge, 1984, p. 19-58 en p. 200-211.
7. A. Bradshaw, Horace in Sabinis, in : C. Deroux,
Studies in latin literature and Roman history, V Brussel,
1989, p.160-186.
8. M. Santirocco, The Maecenas odes, in : TAPhA 114
(1984), p. 241-253.
9. Zie o.a. Th. Berres, ‘Erlebnis und Kunstgestalt’ im 7.
Brief des Horaz, in: Hermes 120 (1992), p. 216-237.
10. Vgl. E. Lefèvre, Horaz und Maecenas, in : ANRW II,
31, 3 (1981), p. 1987-2029.
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Het landhuis van Horatius
Saskia Hageman

‘Dat was mijn wens altijd: een stukje bouwland
niet eens zo groot, een tuin ernaast gelegen
en dicht bij huis een bron met borrelend water
ook wat bosschage nog. Groter en beter
hebben de goden mij sindsdien gegeven...’

Horatius, S. II 2,1-5
(vertaling: Anton van Wilderode)
De bescheiden wens van Horatius werd
ruimschoots vervuld. In 31 v.Chr. schonk
Maecenas hem een landhuis in de
Sabijnse bergen nabij Licenza. Naast een
landhuis omvatte zijn nieuw verworven
bezit ook boomgaarden, een wijngaard,
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akkers en een bos. In de hierboven geciteerde versregels betuigde Horatius zijn
dankbaarheid jegens Maecenas.
Reeds in de 18de eeuw werd op basis
van de beschrijvingen van het landgoed
en haar omgeving in de gedichten van
Horatius door schilders en geleerden een
zoektocht naar zijn villa ondernomen. Pas
in 1911 werden bij Licenza de resten van
een villa uit de 1ste eeuw v.Chr. opgegraven. Hoewel hiervoor geen concrete
archeologische bewijzen bestonden, werd,
afgaande op Horatius’ testimonia, toch
aangenomen dat dit zijn landhuis moet
zijn geweest.

De Villa
van
Horatius,
Licenza

Het landhuis, met een oppervlakte van
107 bij 42 m, bestond uit drie delen: een
woongedeelte, een opvallend groot peristylium en thermen.
Het woongedeelte en het perystilium
maakten deel uit van het bezit dat Horatius van Maecenas ontving; een deel van
de thermen werd waarschijnlijk onder
Horatius’ toezicht bij het oorspronkelijke
huis gevoegd aangezien hij in zijn gedichten zelf spreekt over de aanleg van de
calidaria (R).
In het woongedeelte waren twee atria (A
en F) aangelegd. De triclinia (B) en de
tablina (C) waren toegankelijk vanuit het
centrale atrium (A), maar werden ook onderling verbonden door een gang (E). De
cubicula (G, H en I) kwamen alle uit op

Plattegrond van de Villa van Horatius.

De vallei van Licenza, naar een gravure van Hackert.

een gang (L), die gelijk het noordelijk deel
vormde van de quadriporticus rond de
tuin (M) en van waaruit de tuin zelf te
betreden was via een trap in het midden
(g). In de tuin bevond zich een groot
bassin (N).
De thermen werden ten westen van dit
geheel aangelegd. Een badkamer (PI) was
in een absidale ruimte ondergebracht. Een
lager gelegen badkamer (O) werd door
een aquaduct (h) het gehele jaar van
water voorzien. De thermen werden gecompleteerd door de calidaria (ruimtes
voor warme baden, R en D2). Het overige
deel van de thermen (S en T) stamt waarschijnlijk uit de latere keizertijd.
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Prudentius, de ‘christelijke Horatius’
Marion M. van Assendelft
Anne-Marie Palmer
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Inleiding
Rond 465 schrijft Sidonius Apollinaris, een
vooraanstaand Gallisch edelman, een brief
aan een vriend. Hierin beschrijft hij zijn
verblijf bij enkele andere Gallische aristocraten. Een van hen bezat een buiten aan
de oevers van de rivier de Gard en beschikte onder andere over een grote boekerij.
‘Je dacht even,’ schrijft Sidonius, ‘dat je de
boekerij zag van een geleerde of de kasten
van een openbare bibliotheek of de stellingen in een boekhandel.’ Hij geeft vervolgens de globale indeling van de bibliotheek: in de buurt van de stoelen voor de
dames bevonden zich boeken – codices –
met religieuze inhoud, bij de zetels van
de heren vond men werken ‘die zich onderscheidden door de verhevenheid van
de Latijnse welsprekendheid. Hieronder
trof men werken aan van bepaalde auteurs,
die weliswaar inhoudelijk verschilden,
maar qua stijl een grote overeenkomst
vertoonden. Men las namelijk geregeld
auteurs van een vergelijkbaar vakmanschap, Augustinus naast Varro, Horatius
naast Prudentius.’
In het midden van de 5de eeuw, zo’n
vijftig jaar na zijn dood, wordt Prudentius
door de ontwikkelde Galliër als de evenknie van Horatius beschouwd. Een meer
indirecte aanduiding van dit gegeven vinden we in de manuscript-traditie. Mavortius, die in 527 consul was, schreef zijn
naam op het oudste manuscript van Prudentius dat we bezitten. Het is bekend
dat diezelfde Mavortius een uitgave van
Horatius verzorgde.

Hier wordt een traditie zichtbaar die nu
nog stand houdt. Waarop is die karakterisering gebaseerd? Waarom ging men Prudentius de ‘christelijke Horatius’ noemen?
Zou Prudentius deze benaming op prijs’
gesteld hebben?
In dit artikel willen we op die vragen
ingaan. Om dat te doen kijken we eerst
binnen het kader van de opleiding van
Prudentius naar de algemene houding
van de vroege christenen tegenover nietchristelijke schrijvers. Tegen die achtergrond onderzoeken we dan de relatie tussen Prudentius en de Augusteïsche schrijvers, in het bijzonder Horatius.
Prudentius en zijn klassieke scholing
Hispania Tarraconensis, het Spanje rond
de Ebro met centra als Calahorra, Saragossa en Tarragona, was ten tijde van Prudentius al zes eeuwen Romeins. Het gebied had veel mensen van gewicht voortgebracht. Columella, Seneca vader en zoon,
de hoogleraar in retorica Quintilianus en
de briljante armoedzaaier Martialis; ook
de keizers Trajanus en Hadrianus kwamen uit Spanje. De Spanjaard voelde zich
Romein, sprak Latijn, groeide op binnen
het Romeinse erfgoed en werd daarin geschoold. Dit veranderde nauwelijks bij de
christianisering van het gebied. Pacianus,
de 4de-eeuwse bisschop van Barcelona,
getuigt in zijn geschriften van een doorwrochte kennis van de klassieke auteurs.
Het (weinige) proza, dat we van hem hebben, toont duidelijk de hoge kwaliteit van
de Spaans-Romeinse cultuur in zijn tijd.

Binnen dit kader groeide Prudentius op
en volgde hij zijn levensweg1. Dat hij een
goede scholing ontving, kan blijken uit
zijn carrière. Hij was eerst een jaar of tien
als advocaat werkzaam. In 379, het jaar
waarin zijn landgenoot Theodosius het
keizerschap aanvaardde, begon Prudentius wellicht zijn ambtelijke loopbaan als
provinciaal bestuurder. Uit de inleiding
op zijn gedichten valt op te maken, dat hij
daarna geruime tijd een hoge administratieve post aan het hof van Theodosius
heeft bekleed. Misschien heeft hij zijn
ambtelijke loopbaan pas in 398/399
beëindigd, zodat hij zijn honorata quies,
zijn eervolle rust, na de gebruikelijke
twintig jaar verkreeg.
Maar zelfs als we met over gegevens
– hoe karig ook – over zijn loopbaan
beschikten, zou het overduidelijk zijn dat
hij een uitstekende opleiding genoot. Hij
was namelijk doorkneed in de klassieke
auteurs: in heel zijn literaire oeuvre horen
we voortdurend echo’s uit het verleden.
Vergilius klinkt door, Lucretius hier en
daar, Seneca als tragediedichter, Ovidius,
Statius en de lyricus Horatius. Het staat
vast dat Prudentius in 392 nog niets
gepubliceerd had, althans nog niet als
christelijke schrijver bekend was. Zijn
omvangrijke werk kan dus in enkele jaren
tot stand gekomen zijn. Dat vooronderstelt een grote belezenheid. Prudentius
was een geletterd man en schreef voor
een belezen publiek.
Christelijke schrijvers en
heidense literatuur
Wat zegt de belezenheid van Prudentius,
dit openstaan voor de invloed van schrijvers uit Rome’s niet-christelijke verleden
over hem als dichter? In de eeuw daarvoor al hadden christelijke schrijvers in
hun geschriften zich volledig willen distantiëren van hun niet-christelijke voorgangers. ‘Wat heeft Athene van doen met
Jerusalem, de Academie met de Kerk?’
vraagt een verontwaardigde Tertullianus

vroeg in de 3de eeuw. Om het christendom volledig te beleven moest niet alleen
het heidendom verworpen worden, vonden de christelijke schrijvers, maar ook de
literaire vormen waarin heidense ideeën
en gewoonten tot uitdrukking waren
gekomen.
Zo’n verwerping moest wel een theoretische blijven in een tijd waarin christelijke
schrijvers nog altijd geschoold werden
binnen het traditionele, het enige onderwijssysteem, namelijk dat van het Romeinse rijk. Goed opgeleide christenen
konden theoretisch wel beslissen om hun
niet-christelijke culturele erfenis achter
zich te laten, maar in feite bleef de invloed van de vertrouwde niet-christelijke
auteurs zichtbaar in hun geschriften. Dit
verklaart het grote verschil tussen theorie
en praktijk bij het gebruik van heidense
auteurs door 4de-eeuwse schrijvers, zoals
Hieronymus en Augustinus. In het ene
uiterste lezen we de haast neurotische
droom van Hieronymus2 en zijn gelofte
om alle niet-christelijke literatuur te verwerpen, in het andere merken we de toenemende bereidheid bepaalde aspecten
van de niet-christelijke literatuur in te zetten voor gebruik door de Kerk. Augustinus en Hieronymus brengen deze nieuwe
toegankelijkheid tot uitdrukking in bijbelse vergelijkingen: de mooie gevangene
van Deuteronomium geschikt gemaakt
voor het huwelijk met een jood; de Egyptische schat die op zichzelf genomen
slecht is, maar die de joden zich voor
eigen gebruik kunnen toeëigenen bij hun
vertrek uit Egypte.
Naarmate een groter aantal ontwikkelde
Romeinen in de loop van de 4de eeuw tot
de christelijke gemeenschap toetrad, werden uiteenlopende pogingen gedaan hen
te voorzien van een christelijke literatuur
naast de bijbel. Het is opvallend dat christelijke schrijvers voor het presenteren van
hun nieuwe gegevens herkenbare klassieke vormen kozen. De evangeliën bijvoorbeeld boden nieuwe stof voor epi-
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‘Prudentius orat’. Oeze tekening van een biddende Prudentius staat in een vroeg-Carolingisch manuscript.
Let op de omvang en vorm van het altaar en het olielampje (?) dat aan kettingen aan de balk van de kerk
hangt. Onder de tekening staat de eerste regel van het gedicht over de strijd tussen deugden en ondeugden,
de Psychomachia. De aanroep vorm ‘Christe’ wordt geschreven: Xpe. (Leidensis Burmannus Q3, 9de eeuw
n.Chr.).

sche poëzie, die sterk afhankelijk kon zijn
van de epiek van Vergilius. Dit kon
extreme vormen aannemen. Er bestond
een gebruik om parodiërende, soms spottende gedichten samen te stellen uit hele
en halve regels van bekende dichters. In
het Latijn werden dergelijke zogenaamde
cento’s vooral samengesteld uit de werken van Vergilius. De christelijke schrijfster Proba besloot het type cento-gedicht
te gebruiken om een serieuze Latijnsepische weergave van een aantal bijbelverhalen te bieden. Deze poging om ‘Vergilius zelf het verhaal van de bijbel te
laten vertellen’ vormde bepaald geen
waardig alternatief voor de nietchristelijke epiek.
Prudentius en heidense teksten
Prudentius was de eerste die tegen het
einde van de 4de eeuw de ontwikkelde
christelijke lezer van een christelijke
poëzie voorzag, die een waardige opvolger mocht heten van haar niet-christelijke
voorgangers. Dit was te danken aan de
meer volgroeide wijze waarop de dichter
een samengaan tussen zijn culturele erfenis en christelijke levensovertuiging
trachtte te bereiken. Vergilius had de
poëtische uitdrukkingsvorm en woordkeus van voorgangers, zoals Ennius,
bewonderd en zich eigen gemaakt en er
tot op zekere hoogte gebruik van gemaakt
in zijn eigen werken. De dichters van de
vroege keizertijd hadden zich Vergilius,
Horatius en Ovidius ten voorbeeld gesteld bij de ontwikkeling van hun eigen
poëtische idioom. Binnen die traditie
schotelt de christen Prudentius willens en
wetens zijn lezerspubliek een fijnzinnige
en sprekende poëzie voor, een poëzie, die
in zijn uitdrukkingsvorm en woordkeus
de invloed van voorgaande generaties
van niet-christelijke poëzie doet gelden.
Zijn impliciete aanvaarding van de
mogelijkheid zo poëzie te schrijven die
expliciet christelijk van karakter is toont
duidelijk zijn positie, en in het verlengde

daarvan de positie van de ontwikkelde
christen in het algemeen, ten aanzien van
de niet-christelijke cultuur.
Een nadere bestudering van de teksten
van Prudentius maakt duidelijk, dat hij in
zijn geschriften het vaakst teruggaat op
dichters uit de tijd van Augustus. Vooral
naar Vergilius, maar ook naar Horatius en
tot op zekere hoogte naar Ovidius vinden
we verwijzingen. Waarom richt Prudentius zich vooral tot deze dichters en welke
invloed heeft hun poëzie op de werken
van Prudentius? Het antwoord wordt
deels geboden door de grote populariteit
die deze gedichten genoten in de scholen
van de late oudheid. Veel jongens kenden
aan het einde van hun schooltijd Vergilius
grotendeels uit hun hoofd: het behoeft
dus geen betoog, dat diens tekst zijn
echo’s liet naklinken in het poëtische
idioom van hun latere werken. Bij Prudentius hebben we echter te maken met
meer dan een schoolse of oppervlakkige
navolging. Om in zijn terugverwijzen
naar dichters uit vroegere tijden meer inzicht te krijgen, willen we zijn verhouding tot Horatius nader onderzoeken.
Prudentius en Horatius, een afwijzing?
Da, puer, plectrum, choreis ut canam fidelibus
dulce carmen et melodum, gesta Christi insignia.
Hunc Camena nostra solum pangat, hunc
laudet lyra.

Deze woorden vormen de aanhef van de
negende hymne van het boek Cathemerinon: ‘Geef me mijn plectrum, jongen, dat
ik in gelovige trocheeën een aangenaam
en melodieus lied over de roemrijke
daden van Christus zing. Laat mijn Muze
alleen hem bezingen, mijn lier alleen hem
loven.’
Verderop in dezelfde hymne roept hij uit
(v.82/84):
Söhe vocem, mens sonora, solve linguam
mobilem,
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dic tropaeum passionis, dic triumphalem crucem,
pange vexillum notatis quod refulget frontibus.

‘Laat je stem horen, klinkend hart, laat je
beweeglijke tong gaan, spreek over het
zegeteken van het lijden, over het triomferende kruis, bezing het teken dat glanzend op ons voorhoofd gemerkt staat.’
En dan de derde hymne. Daar lezen we
in v. 26 e.v.:
Speme, Camena, leves hedcras,
cingere tempora quis solita es,
sertaque mystica dactylico
texere docta liga strophio,
laude Dei redimita comas.

‘Werp weg. Muze, de lichtzinnige klimopranken, waarmee je gewoon was je slapen
te omgeven; leer gewijde slingers te
vlechten en bind die dan samen tot een
dactylische krans en omkrans zo je haar
met Gods lof.’
Deze citaten vormen een greep uit uitspraken van Prudentius die de indruk
kunnen wekken dat hij breken wil met
het verleden. De Muze moet zich richten
op het bezingen van Christus, de Muze
moet zich afwenden van de lichte poëzie.
Docta, geleerd, belezen, moet ze zijn, maar
in de geheimenissen Gods, de mystica. In
het dactylische vers moet zij zich wijden
aan het zingen van Gods lof. De stem van
de dichter moet in dienst staan van de
triomferende Christus. De lier, zegt Prudentius in het eerste citaat, het instrument dat zijn naam gaf aan lyrische
poëzie, moet alleen Christus bezingen.
Nog explicieter is Prudentius in v. 81-85
van de derde hymne:
Quae veterum tuba quaeve lyra
flatibus inclyta vel fidibus
divitis omnipotentis opus,
quaeque fruenda patent homini,
laudibus aequiperare queat?
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‘Welke klaroen,’ vraagt hij, ‘of welke lier
van voorheen, beroemd om zijn blaas- of
snarenmuziek, is in staat met lofzang het
werk van de rijke almachtige en alle
genietingen die de mens ter beschikking
staan te evenaren?’ Mogen we concluderen dat hij het epos en de lyriek in de
klassieke traditie ontoereikend acht?
Als het dichten van een lofzang het doel
is dat Prudentius voor ogen staat, wat is
dan zijn opvatting over zijn dichterschap? Wat beweegt hem daartoe? En
hoe verhoudt zijn opvatting zich tot die
van Horatius?
Het dichterschap van Horatius en
Prudentius
In de eerste ode van het eerste boek, waarin Horatius zijn carmina opdraagt aan
Maecenas, spreekt hij van de klimopranken, de beloning van de geleerde, de belezen dichter, die hem verbinden met de hemelse goden. En tot Maecenas zegt hij:
‘Als U mij rekent tot de lyrische dichters
zal ik met hooggeheven hoofd de sterren
raken.’ – quodsi me lyricis vatibus inseris, /
sublimi fenam sidera vertice (v.35/36). Carm. II
20 is geheel gewijd aan de onsterfelijkheid
van de dichter: overal zal hij gelezen worden, zijn dood zal slechts schijn zijn, rouwbetoon, jammerklachten zouden onbetamelijk zijn, een graftombe overbodig. Carm.
IV 6, dat Horatius afsluit met de woorden
vatis Horati, ‘(van) de zanger Horatius’, is
gewijd aan Phoebus Apollo, zijn leermeester.
Thoebus gaf mij inspiratie, de kunst van
het zingen en de naam dichter’ - Spiritum
Phoebus mihi, Phoebus artem l carminis nomenque dedit poetae (v.29/30). In de negende ode
van hetzelfde boek verzekert hij Lollius
dat die niet in vergetelheid zal geraken
omdat hij, Horatius, hem zal bezingen:
Non ego te meis / chartis inornatum silebo
(v.30/31). Hij begint het gedicht met de
aansporing: ‘Denk maar niet dat de woorden verdwijnen zullen die ik [. . .] ter
begeleiding door de snaren spreek’ – Ne
forte credas interitura [. . .] verba loquor socian-

da chordis (v.1 en 4). De beste samenvatting van zijn overtuiging dat zijn dichterroem onsterfelijk is geeft hij natuurlijk in
Carm. III 30, het beroemde Exegi monumentum aere perennius / regalique situ pyramidum.
altius etc., ‘Een monument heb ik volbracht,
duurzamer dan brons en hoger reikend
dan de koninklijk gelegen piramiden enz.’
Wat heeft Prudentius te zeggen over zijn
dichterschap? De epiloog van zijn werken
geeft ons daarover duidelijke informatie.
Aan God de vader, zegt hij, offert de zuiver gelovige de gaven van zijn geweten,
voor hem beknot een ander zijn rijkdom,
opdat de armen leeftocht hebben (v.1-6).
Dan vervolgt hij: ‘Ik offer mijn snelle jamben en voortrollende trocheeën, omdat ik
tekort schiet in heiligheid en niet in staat
ben de armen te helpen.’ En dan:
Approbat tamen Deus / pedestre carmen et
benignus audit. - Toch keurt God mijn simpele lied goed en luistert hij welwillend’
(v.11/12).
In de volgende verzen (13-24) parafraseert hij 2 Tim. 2, 20-21. In een rijk huis
zijn allerlei voorwerpen, een glanzende
gouden bokaal, een schaal van gedreven
brons, een zilveren dienblad, aardewerk,
ivoor, houten voorwerpen: alle vaatwerk
dat zijn heer dient is nuttig. Dan betrekt
hij dit beeld op zichzelf: ‘In het huis van
zijn vader maakt Christus mij, een versleten vaatje (obsoletum vasculum), geschikt
voor vergankelijk gebruik (usibus caducis)
en staat me een plaatsje in de hoek toe.
Binnen de hof van heil doe ik dienst als
aardewerk.’ – Munus ecce fictile / inimus
intra regiam salutis (v.29/30). Hij besluit zijn
epiloog met de woorden:
Attamen vel infimam / Deo obsequellam praestitisse prodest. / Quidquid illud accidit, / iuvabit
ore personasse Christum. – ‘Niettemin is het
winst zelfs de laagste dienst aan God
bewezen te hebben. Wat dat ook bereikt,
het zal me vreugde geven Christus te
hebben verklankt.’
Duidelijk staat zelfverzekerdheid tegenover zelfverloochening, fierheid tegenover

bescheidenheid. Men kan pogen de houding van Prudentius af te doen met de
term ‘bescheidenheidstopiek’, een clichématige bescheidenheid, maar dan doet
men afbreuk aan de oprechtheid, die
evenzeer doorklinkt in de woorden van
de dienaar Gods als in die van de dienaar
der Muze.
Prudentius, Horatius en de metriek
En dan toch deze betiteling van Prudentius, ‘de christelijke Horatius’? Misschien
moeten we naar andere aspecten van hun
poëzie kijken. In de twaalf Hymnen Cathemerinon gebruikt Prudentius acht verschillende metrische schema’s. Alle zijn lyrische metra. Ook in het boek met martelaarsliederen, de collectie Peristephanon, gebruikt hij een verscheidenheid aan lyrische metra. In zijn inleiding combineert
Prudentius drie bepaalde metra in één
strofe, een eigen vinding naar het schijnt».
In de epiloog gebruikt hij weer een bestaand lyrisch metrum. Zijn epische, in de
daartoe geëigende dactylische hexameter
geschreven gedichten laat hij voorafgaan
door inleidingen in andere metra – een
innovatie.
Wat zijn metrische veelzijdigheid en vindingrijkheid betreft, past Prudentius volledig in de hellenistisch-romeinse traditie
die in de 3de/2de eeuw v.Chr. in Alexandrië gestalte kreeg en tot in de late keizertijd zijn invloed deed gevoelen. Prudentius staat niet alleen: ook tijdgenoten zoals Hilarius en Ausonius schreven in die
traditie. Prudentius gebruikt echter, naast
meer conventionele metra, nieuwe combinaties en minder bekende bestaande
schema’s. Juist deze laatstgenoemde vindt
men ook bij Horatius, die immers een
creatief en innoverend hoogtepunt in het
Romeinse Alexandrinisme vormde.
Alleen al zijn metrische veelzijdigheid
kan Prudentius de titel ‘christelijke Horatius’ verlenen. Maar een titel op uitsluitend uiterlijkheden gebaseerd zou hem
weinig voldoening hebben gegeven.
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Prodentius en het woordgebruik van
Horatius
Een ander aspect van de poëzie van Prudentius waar men op wijst als men hem
met Horatius vergelijkt, is het aantal verwijzingen naar Horatius-woorden of
woordcombinaties. Hierboven is al het
woord hedera, klimoprank, voorgekomen.
Horatius ziet deze aan Bacchus gewijde
rank als een krans van verdienstelijkheid
rond de slapen van de dichter, een teken
van zijn volledige en succesvolle wijding
aan de dichtkunst. Prudentius gebruikt
hetzelfde woord om het produkt van dichterlijke activiteit aan te geven. In Carm. III
5 beschrijft Horatius de heldhaftige houding van Regulus, die als gevangene terugkeert naar Carthago, nadat hij de Romeinse senaat heeft overgehaald geen vrede te sluiten. Hij weet dat hem in Carthago
een barbarus tortor, een barbaarse folteraar,
opwacht, maar gaat toch. In Peristephanon
I, 47 schrijft Prudentius: barbaras forum per
omne tortor exercet manus –, ‘op geen forum
gunt de folteraar zijn barbaarse handen
enige rust’. Hier gaat het om de gevaren
die christenen, ondanks de wetenschap
van wat hun te wachten staat, onverschrokken tegemoet gaan. In Peristephanon
4, 121 gebruikt Prudentius precies dezelfde combinatie als Horatius, wanneer hij
de folteraar aan het werk toont: barbarus
tortor latus omne carpsit –, ‘de barbaarse
folteraar legde heel Uw zijde open’.
Carm. IV 5 opent met een oproep van
Horatius tot Augustus om naar Rome
terug te keren. ‘Laat voor Uw land het
licht weer schijnen, goede leider’ - Lucem
redde tuae, dux bone, patriae (v.5). De combinatie dux bonus keert verschillende malen
terug bij Prudentius, éénmaal ironisch,
gezegd van keizer Maximianus, éénmaal
als eerbiedige betiteling van keizer Theodosius en éénmaal, nu net als bij Horatius
in de aanroepvorm, gericht tot Christus:
Inventor rutili, dux bone, luminis – ‘Schepper
van het gloeiend licht, goede leider’
(Cath.5,1).

Er zijn nog meer verwijzingen te citeren,
sommige evidenter dan andere (men
meent er tussen de 67 en ruim 200 te
kunnen identificeren), maar wij willen
met deze paar volstaan. Zij vormen een
goed aanknopingspunt voor een volgende stap. Waarom citeert Prudentius
Horatius eigenlijk? Verwerkte hij
Horatius-citaten, omdat ze tot de literaire
traditie behoorden? Wilde hij zijn eigen
poëzie een zekere literaire glans geven,
die tot meer waardering bij zijn lezerspubliek zou leiden? Speelden andere overwegingen een rol? De studies uit het midden van de jaren vijftig en daarna hebben
een grote impuls gegeven aan een meer
diepgaande benadering van de verhouding tussen Prudentius en Horatius.
Prudentius en het gedachten goed van
Horatius
In 1958 wees A. Salvatore erop, dat voorgaande Prudentius-kenners de frappante
overeenkomst tussen de aanhef van Carm.
IV 5 van Horatius en die van Hymne Cathemerinon 5 van Prudentius (zie boven) wel
hadden gesignaleerd, maar dat men het
daarbij had gelaten. Ze begrepen niet, zegt
hij, dat die verwijzing van Prudentius naar
Horatius een aanduiding is van een veel
grondiger verwerking door Prudentius van
de gehele ode. De ode bezingt immers
Augustus als licht en Augustus als god.
De hymne verheerlijkt Christus als licht
en Christus als god. Vanuit dat perspectief haalt hij dan een aantal passages aan
in hymne 5, die verwijzingen naar Horatius bevatten. Hiermee deed Salvatore
een belangrijke stap voorbij de gebruikelijke aanhaling van duidelijke of vermeende verwijzingen door Prudentius naar
Horatius: hij keek juist ook naar de samenhang binnen de tekst. Toen eenmaal die
weg door hem en anderen was ingeslagen, bleek een veel vruchtbaardere bestudering van de verhouding tussen Horatius en Prudentius mogelijk. Toch had
Salvatore nog verder kunnen gaan.

De ode en zeker de hymne zijn te lang
om in hun geheel geciteerd te worden,
maar hier volden enkele verzen. De woorden en uitdrukkingen die met elkaar worden vergeleken zijn dikgedrukt.
(Horatius)
Divis orte bonis, optimc Romulae
custos gentis, abes iam nimium diu;
maturum reditum pollicitus patrum
sancto concilio redi.
Lucem redde tuae, dux bone patriae 1-5

(Prudentius)
Inventor rutili, dux bone, luminis,
qui certis vicibus tempora dividis,
merso sole chaos ingruit horridum:
lucem redde tuis, Christe, fidelibus. 1-4

Geboren uit goede goden, beste bewaker
van het volk van Romulus, te lang al
bent U afwezig; U beloofde de heilige
raad der senatoren een snelle terugkeer:
kom terug. Laat voor Uw land Uw licht
weer schijnen, goede leider.

Schepper van het gloeiende licht,
goede leider, die tijd een vaste
afwisseling geeft, nu de zon ondergaat overvalt vreselijke chaos
ons: laat voor Uw gelovigen het
licht weer schijnen, Christus.

instar veris enim vultus ubi tuus
adfulsit populo, gratior it dies
et soles melius nitent. 6-8

...rediit Deus [...]
non sicut tenebras de face fulgida
surgens Oceano Lucifer inbuit,
sed terris Domini de cruce tristibus
maior sole novum restituens diem.
...127 [..] 129-232

Wanneer immers Uw gelaat als de lente heeft geschenen voor Uw volk, verloopt de dag plezieriger en schijnt
het zonlicht feller.

...God keerde terug [...]
niet zoals de Morgenster oprijzend
uit de Oceaan met schijnende fakkel
het duister overspoelt, maar groter dan
de zon, terwijl hij de landen,
die droef waren door het kruis van
de heer, zijn nieuwe dag weer gaf.

Vers 4 van de hymne van Prudentius:
lucem redde tuis, Christe, fidelibus, bevestigt
samen met het dux bone van vers 1 de
verwijzing naar Horatius. Tegelijk tonen
de verzen heel duidelijk dat voor Prudentius Christus/God de dux bonus is. Uit het
vervolg blijkt dat hij Christus niet gelijkstelt met het licht, zoals Horatius Augustus met het licht identificeerde. Binnen de
lichtsymboliek, zoals Prudentius die in
zijn hymnen tot uitdrukking brengt, is
Christus/God méér dan het licht. Ook in
deze hymne zegt hij dat, wanneer hij
Christus maior sole noemt (v.132).

De kern van de ode van Horatius is de
langdurige afwezigheid van het licht =
Augustus. Hij vraagt de keizer zijn licht,
zijn gelaat, zijn zon weer voor zijn volk te
laten schijnen. In zijn hymne creëert Prudentius een geheel ander licht-beeld: hij
vraagt Christus het licht te brengen dat
helderder schijnt dan de zon om de chaos
van de nacht, van het aardse leven, van
het kruis te verjagen. Christus/God is dus
niet een tweede Augustus, hij maakt de
dagen niet aangenamer, doet de zon niet
feller schijnen. Hij is groter dan het licht
dat oprijst uit de Oceaan en het licht, het
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leven dat hij brengt is geheel nieuw. Zo
gebruikt Prudentius een metrum van
Horatius en woorden en uitdrukkingen
die aan Horatius ontleend zijn, om zijn
nieuwe geloof meer reliëf te geven. Hij
formuleert een correctie, een antwoord op
de grote dichter.
Prudentius en de Augusteïsche dichters
De aantrekkelijkheid van de Augusteïsche
dichters voor Prudentius betrof meer dan
hun stilistische volmaaktheid. Zij waren
welbewust dichters van de ‘Gouden
Eeuw’ die was gevestigd door de grote
persoonlijkheid van Augustus, en als zodanig drukten ze hun patriottisch zelfvertrouwen uit in hun heroïsche en lyrische
poëzie. Juist dit zelfvertrouwen bekoorde
Prudentius als dichter van een nieuwe
‘Gouden Eeuw’. De christianisering van
het rijk onder keizer Theodosius ziet Prudentius als het aanbreken van een nieuw
gouden tijdperk, glorieuzer dan het
vorige, met Christus als leidsman. Als
vanzelfsprekend zoekt Prudentius naar
uitdrukkingsvormen hiervoor in de
poëtische uitingen, die eerder een zuiver
menselijke triomf verheerlijkten. Door
bepaalde aspecten van de geschriften van
de Augusteïsche dichters op te nemen
dient Prudentius zowel een literair als een
ideologisch doel. Niet alleen staat hij
onbevangen tegenover de poëtische
uitingen uit de tijd van Augustus, hij ontleent ook voldoende zelfvertrouwen aan
zijn positie binnen het christelijke Romeinse rijk om die uitingen gecombineerd
met zijn eigen ideeën en overtuigingen
om te vormen tot een volledig ontwikkelde christelijk Latijnse poëzie. Deze
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poëzie herinnert aan die van Vergilius en
Horatius door stijl en techniek, maar
voert deze verder door juist met hun stijl
en techniek een christelijke interpretatie
van het rijk te ontwikkelen ter vervanging van de heidense. Hij doet dit met
een soort ideologisch tegenspel, dat benadrukt wordt door woordelijke verwijzingen op cruciale momenten. Dit is wel een
geheel andere benadering dan we bij
Proba aantroffen met haar verwerking
van Vergilius-citaten tot een cento.
Conclusie
Als we vanuit dit perspectief kijken naar
de verwijzingen van Prudentius naar
Horatius, blijkt er sprake te zijn, niet van
een afwijzing, niet van een opsieren van
de eigen poëzie met citaten van een grote
voorganger, maar van een zeer bewust
voortbouwen op en verdervoeren van de
bestaande literaire traditie. De lezers van
de 5de eeuw, die de klassieke schrijvers
feilloos uit het hoofd kenden, herkenden
de verwijzingen, kenden de samenhang
van de oorspronkelijke teksten en realiseerden zich hoe Prudentius die verwerkt
had. De gelauwerde Augusteïsche dichter
zagen ze tot nieuw leven gekomen in de
‘christelijke Horatius’. Zij begrepen dat
Prudentius dezelfde lier hanteerde als
Horatius, maar dat hij die op een andere
toonhoogte had afgestemd.

NOTEN
1. Zie ook Prudentius, de Spaans-Romeinse christelijke dichter in Hermeneus 63.5 (1991), 311-321.
2. In deze droom verschijnt Hieronymus voor het
hemelse gerecht en wordt hem verweten dat hij een
Ciceronianus is, niet een Christianus.

Horatius’ Carmina
tussen classicisme en romantiek
Piet Gerbrandy

Toen Giacomo Casanova, als een knaap
van een jaar of vijftien met de ambitie
later paus te worden, omstreeks 1740 zijn
eerste preek schreef baseerde hij die op
een regel van Horatius. Zijn pastoor
maakte daartegen bezwaar, omdat Horatius in zijn ogen een slecht mens was.
Hoewel Casanova niet inzag waarom dat
ertoe deed, gaf hij zijn geestelijk leidsman
zijn zin. Met de kerkelijke carrière van
Giacomo is het echter nooit meer goed
gekomen. Dit voorval illustreert goed, hoe
veel 18de-eeuwers met de klassieken omgingen. Latijnse, en in mindere mate ook
Griekse auteurs dienden als voorraadschuur waaruit men naar believen citaten
kon plukken. De context, ja zelfs de eigenlijke strekking van de woorden was volslagen irrelevant. Weliswaar bestonden er
altijd morele scherpslijpers als de zieleherder van Casanova, maar over het algemeen lag men er niet wakker van.
We zullen nu zeer in het kort nagaan, in
hoeverre het hier geschetste beeld ook
opgaat voor ons eigen land, en zo ja, in
hoeverre het misschien verandert. We
zullen daarbij aandacht besteden aan literaire en morele benaderingen van Horatius’ carmina. Aangezien het aantal keren
dat er tussen 1750 en 1850 aan Horatius,
gerefereerd wordt, enorm is, zijn we
genoodzaakt streng te selecteren. Onderwerpen die elders beschreven zijn laten
we hier dan ook buiten beschouwing.
Wie zich wil verdiepen in Nederlandse
literatuur uit het hierboven genoemde
tijdvak, doet er goed aan alles wat hij op

school over classicisme en romantiek,
orangisten en patriotten, sentimentalisten
en dichtende dominees geleerd heeft,
voorlopig te vergeten. Voorts dienen de
woorden ode en lyriek van hun gebruikelijke associaties ontdaan te worden. Al die
termen hebben namelijk een onherroepelijke zonnebril-werking: nuances die tussen verschillende teksten bestaan, verdwijnen, en men ziet uitsluitend wat men
geacht wordt te zien. Laten we dus zo
empirisch mogelijk te werk gaan.
Horatius was in de 18de eeuw misschien
wel de meest geciteerde klassieke auteur.
Onbekommerd plunderde men zijn werken. De gemiddelde intellectueel was
redelijk thuis in Horatius. Voor zover de
Latijnse school al iets aan literatuur deed
- wat vaak nauwelijks het geval was was het zijn poëzie die gelezen werd.
Daarbij moet wel bedacht worden, dat het
onderwijs veelal gegeven werd door gesjeesde theologen, want niemand werd
voor zijn plezier leraar. Uiteraard waren
er uitzonderingen, zoals de Amsterdamse
rector R. van Ommeren, die in 1789 twee
lezingen publiceerde over Horatius ‘als
mensch’ en ‘als burger van Rome’. Van
Ommeren doet pogingen Horatius’ blazoen te zuiveren, door de vermeende
onzedelijkheid van de liefdes-lyriek te
wijten aan het zuidelijk temperament, en
de vleierij aan het adres van Augustus
historisch te verklaren: iemand die zo
deugdzaam is als Horatius, kan toch geen
hielenlikkende, opportunistische en kruiperige lafaard zijn?
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Horatius in het Latijn
Na de Franse revolutie schreef Van Ommeren, duidelijk geïnspireerd door zijn
geliefde auteur, een Latijnse Ode ad Gallos
in 35 alcaeïsche strofen, waarin menige
horatiaanse echo doorklinkt. Ik citeer
alleen de eerste en de zesentwintigste
strofe:
Quis corda fervor concitat? an Deus
Descendit astris? auferor, auferor!
Non ante vulgatos per orbem
Quis populus peperit triumphos?
O magna fractis Gallia vinculis!
Europa spectat te genibus minor:
Te, gentium regina, cantat,
Servitii domitrix aviti!
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(Welke gloed zweept de harten op? Is er
een god uit de sterren neergedaald? Ik
word meegesleept, meegesleept! Welk
volk heeft triomfen voortgebracht, nog
niet eerder over de aarde verbreid? O
groot Frankrijk, nu de boeien gebroken
zijn! Europa, uw mindere, kijkt op haar
knieën naar u op. Zij bezingt u, vorstin
der volkeren, temster der voorvaderlijke
slavernij!)
Van Ommeren was niet de enige die carmina in horatiaanse metra schreef. Zeer
bewonderd werd bijvoorbeeld de ode Ad
Buonaparte van Hieronymus de Bosch, een
gezaghebbend literator uit Amsterdam.
Het gedicht (35 alcaeïsche strofen) verscheen overigens in 1797, toen Napoleon
nog geen alleenheerser was, zodat De
Bosch onmogelijk voor hielenlikker uitgemaakt kon worden. Toch is het aantal in
het Latijn geschreven carmina uit deze
periode vrij klein. Kennelijk werd deze
vorm van literatuur niet erg serieus meer
genomen. We geven nog twee voorbeelden.
Het in 1821 gepubliceerde Aan den Rijn
van de onfortuinlijke Leidse hoogleraar
Elias Anne Borger – een in de Camera
Obscura ten onrechte geridiculiseerd gedicht – werd meer dan eens in het Latijn
vertaald, waaruit men zou kunnen opma-

ken dat Borger als een soort Nederlandse
Horatius werd beschouwd. De toon van
het gedicht is er een van kalme berusting.
Heel aardig is een carmen in 14 sapphische strofen, dat onder de titel Hiems in
de Leidsche Studentenalmanak van 1840
stond. Het gedicht kan beschouwd worden
als een tegenhanger van Horatius’ carmina over de lente. Het beschrijft het
natuurschoon en de genoegens van de
Hollandse winter, zoals schaatsen, het
lezen van de klassieken bij haardvuur, en
gezellig samenzijn met vrienden onder
het genot van een pijp tabak en een glas
wijn. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de
auteur bij het schrijven enkele gedichten
van A.C.W. Staring in zijn achterhoofd
heeft gehad, nl. De Winter en Zang bij den
Haard. Staring, die Horatius grotendeels
van buiten kende, is een zeer virtuoos
stilist die, net als Horatius, veel in weinig
woorden kan zeggen. Als buitenman
moet hij de manier waarop Horatius de
vreugden van het landleven bezong, zeer
gewaardeerd hebben. Hier volgen drie
strofen uit Hiems:
Ecce ferratis glaciem cothurnis
Crispat alternis cita turba gyris
Virginum late juvenumque, vulgi
Stante coronâ.
Jam mihi Titan fugiens sub undas
Hesperi dulces revocavit horas,
Cum focus laete crepitans micanti
Igne refulget.
Tune juvat Musis operam vovere,
Sive priscorum monumenta Grajûm,
Seu libet docti Latii diserta
Volvere scripta.

(Zie, een snelle menigte doet op laarzen
met ijzerbeslag alom het ijs trillen met
afwisselende banen van meisjes en jongens, terwijl er een kring van mensen
omheen staat. De onder de golven vluchtende zon heeft mij de zoete uren van de
avond al teruggeroepen, wanneer de vrolijk knapperende haard met blikkerend

vuur oplicht. Dan is het fijn aandacht aan
de Muzen te besteden, of men nu zin
heeft de monumenten van de oude Grieken, of de welbespraakte geschriften van
het geleerde Latium af te rollen.)
Bewerkingen en vertalingen
Horatius’ carmina zijn tussen 1750 en
1850 veelvuldig vertaald. Tal van dichters
vertaalden of bewerkten een of enkele
gedichten, en tot tweemaal toe verscheen
een nagenoeg complete vertaling van alle
carmina en epoden. Als men het geheel
overziet, vallen een paar dingen op.
Eerst in het laatste kwart van de 18de
eeuw werd het gebruikelijk te streven
naar een zo letterlijk mogelijke vertaling.
Het kan geen toeval zijn, dat de theorievorming over vertalen ook toen pas goed
op gang kwam. Wie daarna nog vrij vertaalde, noemde zijn gedicht een navolging of bewerking. Metrische vertalingen
verschenen, mondjesmaat, vanaf 1808.
Aanstootgevend geachte carmina als I 25
werden zo goed als nooit vertaald, het
meest populair was III 9 (vijftien maal,
waarvan drie maal metrisch).
Wanneer Joannes Lublink Den Jongen
zich in 1783 afvraagt hoe en wat een vertaler zou moeten vertalen, vindt hij het
vanzelfsprekend dat uitsluitend nuttige
werken in aanmerking komen. Deze dienen dan zodanig geselecteerd te zijn, dat
voetnoten overbodig zijn: de doelgroep
van de vertalingen leest immers voor zijn
plezier, terwijl geleerde lezers zelf commentaren kunnen raadplegen. Eventuele
‘laagheden’ in het origineel kunnen stilzwijgend aangepast worden.
De veelschrijver N.G. van Kampen geeft
in 1814 de voorkeur aan een woordelijke,
metrische vertaling, maar vreest dat er
nog geen goede prosodie voor het Nederlands is ontwikkeld om het navolgen van
de antieke metra mogelijk te maken.
‘Zolang dat nog zo is, heeft de literaire
lezer meer aan een iets vrijere navolging,
of – als het hem om een exacte weergave

is te doen – een woordelijke prozavertaling. Vertalingen worden vervaardigd
voor niet-geleerde geletterden, bij voorbeeld ontwikkelde kooplieden die de klassieke talen niet machtig zijn. Daar de
geschriften uit de oudheid dienen tot
‘verheffing van onzen geest, ter vorming
van onzen smaak, ter veredeling van ons
hart, en ter uitbreiding van onze kundigheden in vele wetenswaardige zaken’, zou
het toch jammer zijn als alleen dat handjevol academici in staat zou zijn er kennis
van te nemen.
Johannes Kinker, de intellectuele reus die
jarenlang Nederlands doceerde aan de
universiteit van Luik, benaderde het
vraagstuk veel technischer. Bij hem geen
opmerkingen over het nut van vertalen.
Kantiaan als hij was, was hij in de eerste
plaats geïnteresseerd in de esthetische
aspecten van poëzie, die hij in psychologisch doorwrochte betogen analyseerde.
Horatius’ oden waren voor hem het summum van poëzie, en metrisch vertalen
was in zijn ogen vanzelfsprekend. Het
opvullen van gedachtensprongen, zoals
Bilderdijk voorstond, wees hij af. Zijn
eigen metrische vertaling van Horatius’
carmen III I (1816) houdt dan ook, zoals
hijzelf zegt, ‘de overgangen, de snelle
wendingen, die niet voorbereide sprongen van het eene voorwerp op het andere, de niet anders dan door voorbeelden
aan te wijzen woestheid, de stout daarneder geworpen denkbeelden, welke naar
vlugtige invallen gelijken [. . .], de korte
krachttaal’ van het origineel in stand.
Kinker vindt echter weinig navolging.
S.I. Mulder pleit in 1824 weliswaar voor
een getrouwe vertaling, maar meent dat
dit in poëzie vrijwel ondoenlijk is: slechts
één genie per eeuw is daartoe in staat.
Gezien Mulders beleden voorkeur voor
getrouwe vertalingen, wekt het bevreemding dat hij Bilderdijk als het genie van
de eeuw beschouwt, daar diens vertalingen niet zelden tweemaal zo lang zijn als
het origineel.
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We zullen nu een paar voorbeelden van
vertalingen of navolgingen geven. In 1737
publiceerde Kornelis Elzevier een bundel
Lierzangen en Toezangen, waarin een aantal
gedichten direct op horatiaanse voorbeelden teruggaat. Het vijfde Gezang aan Diederik is een bewerking van carmen 14,
waarin de lente wordt bezongen. Maar de
nimfen en Gratiën uit het Latijn bevinden
zich bij Elzevier op straat:
Nu is ‘t ook tyd de vuurstee te verlaten:
Dewyl de straten
Met nimphen zijn vervult, die met haer schoon
Reeds staen ten toon. [. . .]
Veranderen wy weêr van minnaressen,
En zielsvoogdessen.
Ik wacht u, o myn boezemvriend!, by my,
Zoo zullen wy
Eens zien, wie in de Rotterdamsche wallen,
Ons kan gevallen.

Van de schone jongeling Lycidas uit het
origineel is geen sprake, evenmin als in de
versie van P van Winter (1804), die dit
carmen als volgt besluit:
Haast zal u de nacht omgeeven daar zo veel
van word gemeld,
Treed ge in ‘t aaklig huis van Pluto, door de
schimmen vergezeld:
Daar geen teerling zal beslissen, wie de
koning is van ‘t feest,
Daar geen drinkschaal rond zal loopen, met
de blydschap van den geest;
Daar gy nooit het teder meisje, Lydia, belonkt
noch plaagt,
Thans door oud, door jong, geprezen, ras
door al de jeugd belaagd.
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Van Winter vertaalde alle carmina op
twee na, en de epoden op vier na. De
Amsterdamse arts H.G. Oosterdijk vertaalde wel alles, maar in de eerste postume editie door P. Hofman Peerlkamp in
1819 werden ook een paar gedichten
achterwege gelaten, waaronder het – later
toch in een appendix toegevoegde – carmen I 25. De vss. 9-15 zien er bij Oosterdijk zo uit (evenals Van Winter onderscheidt hij vaak geen strofen):

Gij, gij zult uw beurt haast krijgen, als ge een
oude bes zult zijn,
Om der boelen fierheid klagen, die ge in ‘t
eenzaam slopje vindt,
Blootgesteld voor gure winden, eer de nieuwe
maan begint,
Als uwe ingewanden gloeijen, van het minnevuur geblaakt,
Dat de moeders van de paarden hengstig en
uitzinnig maakt.

Het tweede carmen van het vierde boek,
waarin Horatius een nogal geëxalteerd
beeld van Pindarus geeft, heeft altijd zeer
tot de verbeelding gesproken. Het grootste deel van de Pindarus-receptie is erop
gebaseerd. De strofen over Pindarus worden dikwijls uit hun verband gerukt en
vormen dan de inspiratie tot een poëticaal gedicht, bij voorbeeld bij Willem van
Haren en Bilderdijk. In feite wilde Horatius alleen maar aangeven, dat hij niet de
meest voor de hand liggende dichter was
om de lof van de keizer te zingen. Maar
Th. Van Loo, Werkend Lid der Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde te Brugge, vertaalt in 1825 wel het
hele gedicht. Zoals vrijwel alle vertalers,
laat ook Van Loo nooit een zin over de
strofegrens doorlopen. Dit is zijn versie
van de zevende en achtste strofe:
Zoo menigmaal als op gezwinde pennen,
Die eedle zwaan uit Thebes muren vliegt,
En onbeschroomd zich in de wolken wiegt,
Moet ik om laag als ‘t bijtje snorrend rennen.
Slechts pluk ik bloem en Thymus geurig kruid,
Bij ‘t digte woud in Tiburs vochtige oorden,
Waar ik zoo klein, met lang gezochte woorden,
In arbeid staag mijn doffe klanken uit.

Met een vervolg, vermoedelijk uitgesproken bij de viering van het zevende jaarfeest van de Koninklijke Maatschappij,
laat Van Loo zien dat Horatius’ thematiek
nog heel actueel is:
En wij, verrukt door FLACCUS deftig lied,
Verlokt om aan Augustus eeuw te denken,
Wij moeten ook een tol van hulde schenken
Aan onzen VORST, die Nederland gebiedt. [. . .]

De Wetenschap en Wijsheid wordt geëerd,
De Deugd beloond, de Schoone Kunsten
bloeijen,
‘t Nut Onderwijs, geluk en welvaart groeijen,
Daar ‘t vroom Bestuur van WILLEM ons
regeert.

Die zevende en achtste strofe uit carmen
IV 2 waren in 1808 door G. Dom Seiffen
nogal stroef in het oorspronkelijk metrum
gewrongen:
Felle wind, Antonius! heft den zwaan van
Dircen op, zoo dikwijls hij naar het hooge
Wolk-gewest stijgt, - maar ik geringe, als eene
Bije op Matinus,
Die met zeer veel zwoegens het lieflijk thijmkruid
Plukt, ik maak in ‘t lommer, en aan de boorden
Van het stroomrijk Tibur met zwaren arbeid
Mijne gezangen.

Theorievorming over lyriek
Ondertussen was er op wetenschappelijk
gebied het nodige veranderd, wat betreft
‘de benadering van Horatius’ carmina. In
de eerste 75 jaar van de 18de eeuw bedreven filologen nog vaak tekstkritiek op de
vierkante centimeter, terwijl men daarna
meer oog begon te krijgen voor het gedicht als eenheid. Typerend is het verschil
in benadering tussen Rutger Ouwens en
de Leidse latinist Petrus Hofman Peerlkamp. Ouwens had jarenlang aan slapeloosheid geleden en zich aangewend om
‘s nachts, enigszins gekalmeerd door
opium, de tijd te doden met het maken
van tekstkritische notities, in 1780 gebundeld onder de titel Noctes Haganae
(‘Haagse Nachten’, een toespeling op de
Noctes Atticae van Aulus Gellius), toen de
auteur de 85 al gepasseerd was. Het boek
is helaas even opwindend als zijn oorsprong doet vermoeden. Ook Peerlkamp
bedreef tekstkritiek, maar hij poogde
daarmee de eenheid van Horatius’ carmina te redden, iets wat Ouwens nog niet
interesseerde. Peerlkamps rigoureuze ingrepen hebben veel stof doen opwaaien.

De vraag naar de eenheid van Horatius’
carmina was door literatuur-theoretici natuurlijk al veel eerder gesteld, en bleef de
gemoederen bezighouden. Het ging daarbij niet zozeer om Horatius, als wel om de
vereisten waaraan een ode of lierzang
moest voldoen. Steeds opnieuw boog
men zich over de vraag, welke soorten
lierzangen onderscheiden konden worden, in welke staat van verrukking de
dichter diende te verkeren, of de lierzang
regelmatig van vorm moest zijn, of gedachtensprongen en uitweidingen toegestaan waren, en hoe belangrijk de aanhef
was. Vreemd genoeg stond men nauwelijks stil bij de maatschappelijke context
van het genre: dat Pindarus’ epinikia gelegenheidsgedichten waren, was uiteraard
bekend, maar dat een eigentijdse ode, bij
voorbeeld Het Dichterlijk Vernuft van Kinker, dus een volstrekt andersoortig gedicht was, werd niet ingezien. Zeer invloedrijk waren de handboeken van Batteux (verschenen in Parijs tussen 1746 en
1763), Blair (Edinburgh 1783) en Sulzer
(Leipzig 1771-1774).
In de publikaties uit die jaren worden de
termen ode en lierzang vaak door elkaar
gebruikt, al wordt de ode soms gedefinieerd als de lierzang bij uitnemendheid.
Veelal onderscheidt men, in navolging
van Batteux en Blair, vier typen: gewijde
hymnen, zoals de psalmen van David;
heroïsche oden, zoals die van Pindarus en
enkele van Horatius (bij voorbeeld Carm.
IV 4); wijsgerige gezangen, zoals de
meeste van Horatius; en meer lichtvoetige
zangen, zoals die van Anacreon en enkele
van Horatius. De voorkeur van de meeste
auteurs gaat uit naar het derde type, en
daarmee wordt Horatius dus maatgevend.
Volgens Batteux is het nogal primitief
om ervan uit te gaan, dat lierdichters op
het moment van schrijven werkelijk in
een koortsachtige staat van vervoering
verkeren: zo’n toestand levert misschien
een of twee strofen op, maar geen hele
ode. Het is dus beter om die emoties na te
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bootsen (voor Batteux is Aristoteles’
mimesis nog steeds het belangrijkste uitgangspunt). Latere theoretici zijn vaak
regelrecht tegenstrijdig: enerzijds lijken
zij te veronderstellen dat de lierdichter
echt in een vlaag van verheven waanzin
schijnbaar onsamenhangende strofen uit
zijn mouw schudt, maar anderzijds zien
ze in, dat het schrijven van een gedicht
toch ook een vorm van arbeid is.
Volgens de Utrechtse hoogleraar Adam
Simons is de ware ode ‘in den verhevenste zin genomen [. . .] gelijk aan een
krachtigen vuurpijl, die, naar boven stijgende, in zijne snelle vaart, een spoor van
licht en glansen achter latende, hoog in
de lucht opgelost, en, bij de opgetogenheid der aanschouwers, verdwijnt uit
hunnen oogen’ (1834). Maar ook hij ziet
wel in, dat het gevoel en de verbeelding
van de dichter door oefening gematigd
moeten worden, ‘om den oever te bepalen, tusschen welken de stroom zijner heilige verrukking bruisen moet’ (1816). De
enige die waarschijnlijk werkelijk in zo’n
toestand van delirium gedichten schreef,
of liever: dicteerde, was Bilderdijk, zoals
hijzelf in een brief uit 1805 heeft beschreven.
Hoewel bij voorbeeld Kinker er een
voorstander van was, dat Nederlandse
lierzangen een horatiaans metrum kregen,
bleven zulke gedichten zeldzaam,
ondanks de relatieve populariteit van
Klopstock. Ook Kinkers eigen oden hebben een traditioneel regelmatige vorm.
Bilderdijk heeft meermalen betoogd, dat
antieke metra in onze taal onmogelijk toe
te passen zijn. Een handboekje uit 1786
schrijft dan ook voor, dat het lierdicht bij
voorkeur strofen van tien regels moet
hebben, bestaande uit iambische of trocheïsche viervoeters, met rijmschema abba
cc dede of iets dergelijks. Inderdaad hebben veel 18de- en 19de-eeuwse lierzangen
die vorm.
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Oden en lierzangen
Toch waren er dissidenten. Het echtpaar

J.P. Kleijn en Antoinette Kleijn-Ockerse
liet de ene na de andere bundel Oden en
Gedichten verschijnen, waarin melancholieke, oer-christelijke onderwerpen in
vaak rijmloze alcaeïsche strofen werden
behandeld. J.P. Kleijn schreef onder meer
een ode aan Alcaeus, en een Aan mijn
Landhoeve (1792), waarvan de vijfde strofe
luidt:
Geen lusthof, neen! ook wen een Horatius
Zijn lof bezong! al nodigde Anacreon
Mij in zijn schaduw! neen! geen Lusthof
Gaf mij den wellust mijn’s eigen akkers!

En zijn vrouw schreef een ode over Jesus
Dood (1809), die als volgt begint:
De wolken scheuren! - heilige donkerheid
Bedekt de wereld, daar zij Gods wrake voelt!
Slechts de enk’le stemme des Verlossers
Klinkt door het sombere ruim der Schepping.

Veel meer horatiaans van sfeer zijn de
gedichten van A. van der Woordt (1795):
‘t Hoofd met frissche rozen bekransd, zijn
jeugd der
lieve vreugde wijden; het leed zijn levens,
in de omhelzing ener bevalge schone,
vrolijk vergetend:
dan, van lust vermoeid, op haar zagten
boezem
rusten; ongedachtig des barren leeftijds,
die eens, zonder vreugde der blijde liefde, ons
treurig voorbijgaat;
is, mijn BURGH! vervoerend, verruklijk, ja!
maar
ach! kortstondig: snel als de bliksem vliegt ons
het genot der minnen voorbij, en laat ons
walg of berouw na.

Een horatiaanse toon is ook te vinden in
lierzangen van Willem van Haren (1710 –
1768), die vaak expliciet naar Horatius
verwijst, en in een aantal gedichten van
Rhijnvis Feith en R.H. Amtzenius.

Horatius Christianus
Horatius werd vaan moeiteloos in een
Calvinistisch keurslijf gedwongen. In 1782
verscheen bij voorbeeld een bewerking
van carmen I 22 (Integer vitae), waarin
Horatius beschrijft hoe hij ook in de
meest onherbergzame oorden Lalage zal
liefhebben zonder bang te hoeven zijn
voor wilde dieren. Dit wordt nu:
Ja, stel my vry in woeste landen,
In nare wouden, dorre stranden,
Ook daar van JESUS min ik branden
En zingen zal.

Willem de Clerq vertelt in zijn dagboek
(nov. 1813), hoe de aanhef van hetzelfde
carmen aanleiding was voor een preek in
de doopsgezinde kerk. De al eerder
genoemde N.G. van Kampen publiceerde
tussen 1807 en 1810 vier bundels Zedekundige schoonheden der ouden, waarin passages
uit de Latijnse literatuur thematisch geordend in een proza vertaling naast elkaar
gezet werden, met een minimum aan
annotaties. Ook fragmenten uit Horatius’
carmina worden hier als bron van levenswijsheid gepresenteerd, en een enkele
maal (in een voetnoot) met een bijbeltekst
vergeleken.
Willem Bilderdijk, die door en door vertrouwd was met Horatius, zette zich
tegen zijn geliefde dichter af, door in Aan
Lyceet (1810) de strekking van carmen III
30 (Exegi monumentum) als volgt om te
keren:
Neen, ‘k hief mijn’ naam geen koopren zuilen
Geen trotsche pyramieden op,
Op wier het oog ontwassen top
De wind zijn’ adem moe zal huilen,
De lucht zijn buien breken mag,
Met bliksemstraal en donderslag;
Om in hun schoot de dood te ontschuilen,
Tot d’avond van den jongsten dag.

Voor een christen telt roem immers niett
Deugdzaamheid en godsvrucht zijn veel
belangrijker. Vandaar ook, dat Bilderdijks
geestverwant Aarnout Drost, in zijn histo-

rische roman Hermingard van de Eikenterpen
(1832), Horatius weliswaar niet afwijst,
maar toch duidelijk maakt dat de levenslessen van de ‘Venuzijner’ lang niet de
kracht van het evangelie hebben.
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‘My lust geen rimpelvel...’
Horatius’ Ode I 25 en Poots Aen Kloris,
een charmant geval van receptie
Caroline Fisser

In Ode I 25 brengt Horatius – althans op
papier – aan een zekere Lydia een serenade. Hij doet dat op een manier, die ons,
gewend als we zijn aan serenades uit de
romantiek, in eerste instantie wat merkwaardig aandoet: hij vleit Lydia niet,
roemt haar schoonheid niet, stelt haar
niets in het vooruitzicht, vertelt haar niet
van zijn grote brandende liefde voor haar,
doet geen beroep op haar medelijden,
nee, niets van dat alles. Hij dreigt haar dat
ze nu al minder in trek is en dat dat alleen
maar erger zal worden: ze wordt namelijk
ouder. En dan zal de situatie omgekeerd
zijn: zij zal dan hunkeren naar liefde,
maar wie moet er nog een oude vrouw?
Horatius, Ode I 25
Zelden tikken tegen de dichte luiken
steentjes gegooid door brutale jongens;
jouw nachtrust storen ze niet; gehecht is
je deur aan de drempel,
die vroeger zonder te wachten draaide
in haar scharnier. Nu hoor je minder en minder
‘Ik, je minnaar, sterf in de lange nachten!
Lydia, slaap je?’
Op jouw beurt zul jij, als je oud bent, treuren,
door mannen versmaad, in een eenzaam steegje,
als een stormwind heftig tekeer gaat op
maanloze dagen
en als geilheid en brandende hunkeringen,
op hol geslagen als een verliefde merrie,
openbarsten in je verziekte lever,
zul je klagen
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dat blije jeugd liever geniet van frisse
klimopranken en diepgroene mirtetakken,

dorre blaren wijdt aan de Oostenwind,
vriend van de winter.
(verf Piet Schrijvers)

Deze merkwaardige manier om te proberen een vrouw over te halen is eigenlijk
alleen goed te begrijpen, als we het genre
van het paraklausithuron, waartoe de
serenade behoort, wat nader bekijken. Dit
genre heeft in het oude Griekenland zijn
oorsprong. Daar bestond de gewoonte dat
jongelui, na afloop van een symposium
waarop de wijn rijkelijk had gevloeid, met
de bloemkransen nog in het haar en vergezeld door muzikanten, in een stoet naar
het huis van hun geliefde trokken. Daar
aangekomen brachten ze een serenade,
met de bedoeling binnen te komen.
Vooral bij de Griekse epigrammendichters treffen we dit genre aan. Hieronder
twee voorbeelden:
Callimachus 63 = A.P. 5.23
Moge jij zo slapen, Conopion, zoals je mij doet
slapen bij deze koude deuren: moge jij zo
slapen, o onrechtvaardigste, zoals je je geliefde
laat slapen en je niet een zweem van medelijden betoonde. De buren hebben met me te
doen, maar jij nog geen zier. Weldra zal echter
je grijze haar jou aan dit alles doen denken.
Meleager 64 = A.P. 12.167
Winters is de wind, maar Eros met zijn zoete
tranen drijft mij naar jou toe, Muïskus, meegesleurd in de tocht naar jouw huis. Verlangen
stormt stevig waaiend; ontvang toch mij, de
matroos op de zee van Cypris, in jouw haven.

Vaste elementen in de epigrammen zijn:
het dreigen met de naderende ouderdom
(‘threat-prophecy’), het uitspreken van de
wens dat de geliefde ooit hetzelfde mag
ervaren, een beroep doen op gevoelens
van medelijden door het benadrukken
van het slechte weer en het uitspreken
van het verlangen naar de ander1.
Horatius heeft deze Griekse voorbeelden
van het genre zeker gekend. In deze serenade, Ode I 25, heeft hij echter uitsluitend
de ‘threat-prophecy’ gebruikt en het uitspreken van de wens dat de geliefde ooit
hetzelfde mag ervaren, de aardigere elementen heeft hij weggelaten.2 Hij heeft er
zelfs nog een schepje bovenop gedaan en
de ‘threat-prophecy’ gecombineerd met
een thema dat vaker in zijn gedichten
voorkomt, de minachting voor de oudere
vrouw, die zelf wel nog naar een man
verlangt, maar als mikpunt van spot smadelijk wordt afgewezen. Zo wijst hij in
Ode III 15 een oudere vrouw, Chloris geheten, haar plaats: zij moet het feesten
aan haar dochter overlaten, haar past het
spinnen van wol. In Ode IV 13 verkneukelt hij zich: de goden hebben zijn
wens verhoord: Lyce is oud geworden en
niet meer in trek. In Epode 8 en 12 straft
hij de naar hem verlangende vrouw a( als
ze klaagt over zijn impotentie, door in
afstotende en kwetsende woorden haar
oude-vrouwenlichaam te beschrijven en
dat de schuld daarvan te geven. In deze
serenade breidt hij dus het dreigen met
de ouderdom (r. 1-12) uit met dit thema in
de regels 13-22.
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Ongeveer zeventienhonderd jaar later
zou Poot op zijn beurt Horatius citeren in
een serenade aan Kloris.3
Hubert Corneliszoon Poot, Aen Kloris4
1

ô Kloris, die, zelf koel, elx hart kunt zengen,
Ik weet niet hoe vrou Venus kan gehengen,
Ik weet niet hoe haer’ Zoon te dulden staet,
Dat gy de min versmaet.
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Ik weet niet hoe ge in ‘t bloeienste uwer
jaren,
Zoo minneschuw; een weêrzin hebt in ‘t
paren,
Daer al wat leeft en uwe schoonheit ziet
U min en liefde biedt.
Karbonkels en robynen, diamanten
En paerlen, opgevist langs Indus kanten,
En tullepen, in Floraes bloemparruik,
Zyn eedler door ‘t gebruik.
Zoo niemants hant Pomonaes boomgaertvruchten,
Reeds ryp gestooft in zwoele zomerluchten,
Mogt plukken, Nimf een uur, een oogenblik
Wierp al dien schat in ‘t slik.
De snelle tydt durft schoonheit ook verslinden.
Heleen kon in Heleen Heleen niet vinden,
Toen zy weleer op haren ouden dagh
Eens in den spiegel zagh.
Gy zult eerlang de minnaers uwen drempel,
Uw huis, hun kerk en aertsgodinnetempel,
Zien schuwen met een naer en droef,
vaer wel:
My lust geen rimpelvel.
Men zal eerlang voor uw slaepkamerdeuren
Met nachtmuzyk uw’ slaep niet langer
steuren,
En zeggen: slaept ge, ô Klorisje? ai doe
toch
Eens open: slaept ge nogh?
‘t Viel licht dat zy, die thans uw gunste
aenbidden,
U als een graeuwe en kromme best, in ‘t
midden
Van uwen smaet dus groetten: golt voorheen
Ons deze een blaeuwe scheen!
Is dit de nimf die ons zoo kon betoveren,
En met haer’ glans en goelykheit veroveren!
Och ja. deze is van van lichaem en van geest
De schoonste nimf geweest.
Zy was puikschoon. zoo wint het van
godinnen
Dioon, Diaen van haer jagtgezellinnen.
Schoon was ze; maer nimf Dafne was zoo
bang
Voor ‘t minnen niet by lang.
Eer u dan al die zwarigheên bejegenen,
Zoo kies het dak en berg u voor het
regenen;
En wilt ge aenstonts een’ man, kom,
Kloris, kom,
Kies my, ik bidde ‘er om.
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aantekeningen:
1 Kloris: meisjesnaam, in Ode II 5 gebruikt voor een
mooi, jong meisje, in III 15 voor een oude vrouw.
2 gehengen: toestaan. 3 iemand te dulden staan:
door iemand geduld moeten worden. 7 daer: omdat.
9 karbonkel: rode edelsteen. 11 Flora: godin van de
lente. 13 Pomona: Romeinse nimf, hoedster van fruitbomen. 14 Heleen: de zeer mooie vrouw van Menelaos. Zij werd geschaakt door de Trojaan Paris, ten
gevolge waarvan de Trojaanse oorlog zou zijn ontstaan. 18-20 Dit beeld werd door Vondel gebruikt in
zijn vertaling van Ovidius’ Metamorphosen5 29 ‘t viel
licht: het zou makkelijk kunnen gebeuren. 30 best:
besje, oud vrouwtje. 31 gelden: waard zijn. 34 goelykheit: bevalligheid. 38 Dioon: Dione, moeder van
Venus, ook gebruikt om Venus zelf aan te duiden.
Diaen: Diana, de kuise godin van de jacht. 39 Dame:
een bosnimf, afkerig van de liefde van de god
Apollo. Op het moment dat Apollo haar wilde overmeesteren, veranderde zij in een laurierboom.
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In Poots gedicht vinden we in de regels
21 t/m 32 Horatius’ Ode I 25 terug. Maar
Poot heeft de ‘threat-prophecy’ ingebed
in een heel wat charmanter kader. De
situatie is ook anders. Horatius’ Lydia
was kennelijk niet afkerig van een vrijpartij: haar deur ging vroeger maar al te
makkelijk open, terwijl Kloris de liefde
versmaadt en minschuw is, ze wordt met
Dame vergeleken. Natuurlijk moet Poot
haar dus anders benaderen. En dat doet
hij zo fijntjes. Na een inleiding van twee
strofen, waarin hij ‘al wat leeft’ haar
schoonheid laat prijzen en liefde aanbieden, komt hij in de tweede en derde
strofe met argumenten verwoord in
mooie beeldspraak: edelstenen en bloemen worden mooier door het gebruik ...
Als rijpe vruchten niet geplukt worden, is
hun waarde in een mum van tijd verdwenen... Het argument ‘schoonheid vergaat
door de tijd’ wordt eerst uitgewerkt in
een historisch voorbeeld van Helena (r.1720), waarbij Kloris in feite op één lijn
gesteld wordt met Helena. Dan pas volgt
de op Horatius geïnspireerde passage: de
minnaars zullen binnenkort haar drempel
mijden, hun ‘lust geen rimpelvel’. Maar
deze vroegere minnaars hebben nog
steeds de mond vol van haar (dan weliswaar vergane) schoonheid, die ze vroeger
vergeleken met die van Venus en Diana,

terwijl ze haar zelf vergeleken met Dame,
die echter niet zo bang voor minnen was
als zij. In de laatste strofe komt Poot eindelijk zelf aan het woord met zijn eigenlijke verzoek: ‘kom, Kloris, kom’, wat hij
afsluit met ‘ik bidde ‘er om’.
Als we de passage waarin Poot Horatius
citeert, r. 21-32, eens nader bekijken, dan
blijkt dat Poot in de regels 21-28 de eerste
twee strofen van Horatius vrijwel letterlijk volgt. Gezien het verschil in karakter
en houding van Lydia en Kloris is uiteraard de passage met de deur (Horatius r.
3-6) door hem weggelaten. Aardig is de
uitbreiding in de beschrijving van de
drempel en het huis in r. 22, ‘hun kerk en
aertsgodinnetempel’: Klorisje wordt als
een echte godin door haar vrijers vereerd.
In de regels 29-32 gaat hij verder met de
waarschuwing dat ze binnenkort op zal
moeten passen voor de spot van haar
vroegere aanbidders. Die spot bestaat
hieruit dat dezen zich verbaasd afvragen,
als ze haar als oude vrouw zien, wat ze
vroeger in haar zagen. Het element dat ze
zel^ als ze oud is, naar mannen zal
smachten en dan versmaad zal worden,
de inhoud van r. 9-21 bij Horatius, heeft
Poot weggelaten. Waarom? Poot kende
geen Latijn, hij las Ovidius en Horatius in
vertaling6. Vondel heeft Ode I 25 vertaald
onder de samenvattende titel
Hy beschimtze, die nu out en afgesolt,
wederom van de jeught versmaet wort.
1

Dartele vryers kloppen zeldener op de
geslote vensters, en steuren uwen slaep
niet, en de deur is altijt dicht toe, die te
vore den moesten tijt op de klinck stont:
ghy hoort nu hoe langher hoe min.
Slaeptge, o Lydia, den heelen nacht over,
terwijl ick, uw lief, vast verloren ga? hier
tegens zult ghy, ritse best, in een eensaem
slopje, om de verwaende overspeelders,
schreien, terwijl het Tracische onweder
meer bij donckere maen buldert; wanneer
blaeckende minne en geilheit, die de merrien pleegh hengstigh te maecken, de verrotte lever zal koocken, niet zonder hartzeer, om dat de vrolijcke jeugt vermaeckt is, met

den bloeienden veilkrans en donckergroenen
myrt, en wijdt het dorre loof den Hebrus, een
spitsbroeder van den winter, toe.7
Aantekeningen:
8 ritse best: wulpse oude vrouw. 11 meer: heftiger.
13 hengstigh: verlangend naar de hengst.
17 spitsbroeder: metgezel.

Poot kende de inhoud van Horatius’ Ode
dus wel. Hij heeft er echter voor gekozen
dat gedeelte dat het smadelijkste was
voor een vrouw, weg te laten. Uit tact? Of
omdat het niet bij zijn Klorisje paste?
Horatius voegde aan de vaste elementen
van de Griekse serenade nog een venijniger, kwetsend element toe en juist dat
element liet Poot weg.
Poot bezocht de Latijnse school niet. Hij
was boer. Dat de klassieke teksten toch
zo’n belangrijk element van zijn dichterschap vormen, is een bewijs voor de grote
waarde die men in die tijd daaraan
hechtte.8 Des te meer bewondering kan
men hebben voor de manier waarop Poot
in de argumentatie van dit gedicht de
Griekse goden, godinnen en mythologie
een rol laat spelen en hoe hij de venijnige,
parodiërende Ode I 25 van Horatius gebruikt en deze ombuigt tot een charmante en oprechte serenade9.

NOTEN
1. Zie Caroline Fisser, “Dass du’s nur keiner Seel
sagst...’. De persoonlijke lezersreceptie bij persuasieve teksten met name bij serenades, Lampas 24.5
(1991), p 433-441. In dit artikel worden o.a. serenades
uit de Griekse en Latijnse litaratuur vergeleken met
die uit de romantiek.
2. Ook Ode III, 10 is een serenade. In deze Ode zit
wel het element van slecht weer verwerkt. Maar ook
in deze serenade dreigt (en chanteert!) Horatius.
3. Voor de invloed van Horatius op Poot, zie: M. A.
Schenkeveld-van der Dusse, Het dichterschap van
Hubert Komeliszoon Poot, Assen 1968, 28-42.
4. Schenkeveld-van der Dussen, Dr Maria, Bloemlezing uit de gedichten van Hubert Corneliszoon Poot, Zutphen [1969], p 10-12.
5. En ook Heleen, nu dor en schor van wangen
Most weenen, toenze zwak in haeren ouden dagh
De rimpels op de kaek in beek en spiegel zagh.
Zij mompelde: waarom liet ik my tweewerf schaeken?
De tyt verslint het al, en gy misverfde kaeken,
En nydige ouderdom, vernielt al wat men vint,
Vondel, Herscheppinge XV r. 309-314, De werken van
Vondel, uitgegeven in 1934 door de maatschappij
voor goede en goedkope lectuur te Amsterdam, deel
VIII, 131.
6. Schenkeveld-van der Dussen, Dr Maria, Bloemlezing, p VII.
7. De werken van Vondel, uitgegeven in 1934 door de
maatschappij voor goede en goedkope lectuur te
Amsterdam, deel VII 279.
8. Zie voor de rol van klassieke dichters bij Nederlandse dichters in de Gouden eeuw het artikel van
MA. Schenkeveld-van der Dussen, Omgang met de
klassieken, in: E.P. Meijering e.a. (red.) De moderniteit.
van de oudheid. Assen 1992 p 82-99.
9. Ik dank prof. dr S.R. Slings voor het lezen van dit
artikeltje en zijn suggesties.
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