Liefde en magie in de rechtszaal
Over Apuleius’ Apologie
Vincent Hunink

In 158-159 n.Chr. stond deberoemde filosoof, redenaar en schrijver Apuleius van
Madauros terecht in de Noord-Afrikaanse
stad Sabratha. Hij werd ervan beschuldigd
een schatrijke weduwe te hebben verleid
door middel van magische praktijken.
Apuleius verdedigde zichzelf in een lange
redevoering, die gewoonlijk wordt aangeduid als de Apologie.
In deze tascinerende rede, de enige complete die we van Apuleius bezitten, spelen
emoties een belangrijke rol. Dat is in veel
antieke gerechtsredes zo: het gaat er niet
alleen om formele aanklachten en procedures, zoals wij dat gewend zijn, maar
beide partijen proberen ook stemming te
maken en emoties in het geding te
brengen. Ze vechten elkaars reputatie aan
en stellen de tegenstander voor als een
verlopen sujet dat aan allerlei passies ten
prooi is.
Uit Apuleius’ verdediging kunnen we
opmaken dat dit ook in zijn geval zo is.
Er was klaarblijkelijk gesuggereerd dat hij
een ijdeltuit was, een man die veel voor de
spiegel stond en zijn schoonheid cultiveerde, zijn tanden poetste met speciale
middeltjes en zijn haar lang droeg (c.4-8).
Dat klinkt nogal merkwaardig voor een
modern publiek. Apuleius zorgt ervoor
dat ook zijn eigen gehoor erom kon lachen.
Hij doet dat door de zaken flink aan te
dikken en ze met veel vertoon van ironie
en sarcasme te ‘weerleggen’ alvorens op
de punten van de eigenlijke aanklacht in te
gaan. Eerst was hij voorgesteld als een armoedzaaier, daarna als een verkwister een tegenstelling die hij gretig aan het licht

brengt (c.16-23). Ook in andere punten
had de aanklager geprobeerd op emoties
te spelen, zoals met het punt van een vermeende onaanzienlijke komaf (c.24-25).
Natuurlijk heeft een ervaren redenaar als
Apuleius ook met zo’n element weinig
moeite.
lets anders ligt dat als het om liefde gaat.
Liefde gold in de oudheid algemeen als
een bijzonder sterke emotie, die het gedrag
van een mens kon bepalen. In die zin word
hevige liefde dan ook gezien als een
dreigende, overweldigende macht, die
zich aan controle door het verstand onttrekt. Daarom vinden we in talloze antieke
teksten een verwerping van zo’n liefdespassie.
Apuleius kan het motief ‘liefde’ dan ook
niet afdoen met een paar grappen en
grollen. Daarvoor komt het hem ook te
dicht op de huid: hij heeft een paar vrijmoedige epigrammen geschreven op twee
pueri (jongens of slaven) van een van zijn
vrienden (c.9-13). Het gaat om twee
bijzondere voorbeelden van Apuleius’
dichterlijke work, dat verder vrijwel gehed
verloren is. Apuleius moot zich veel
moeite geven om deze teksten te
verdedigen. De eerste indruk die een lezer
of toehoorder zou kunnen krijgen, is dat
de ik-figuur in de ban is van een felle
liefde voor de beide bezongenen:
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Op Critias ben ik gek/ maar ook voor jou, Charinus,
engeltje, duurt mijn liefde onverminderd voort.
Wees maar niet bang: al brand ik door een dubbele
vlam,
die beide vuren zai ik, als ik kan, verduren.
Laat mij slechts voor jullie zijn wat elk zichzelve is;
- jullie zijn voor mij gelijk mijn beide ogen.
Bloemenkransen geef ik, honingdier, en ‘n lied,
het lied aan jou, de kransen aan je goede beschermgeest;
het lied, mijn lieve Critias, om deze dag,
waarop je twee maal zeven jaren wordt, te vieren,
de krans om heel flatteus je neus in het groen te zetten,
vol van bloemen voor de bloesem van je jeugd.
Geef jij mij dan in ruil voor lentebloem jouw groen,
en overtref mijn kleine gave met jouw gaven:
voor de gevlochten krans ineengevlochten lijven,
voor de roosjes kusjes van je rozenmond.
Maar als je op de rietfluit blaast, vervaagt mijn lied,
verslagen door jouw lieflijk klinkend instrument.
(c.9)
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Het is interessant om te zien hoe Apuleius
de aanklacht tegenspreekt. Om te beginnen ontkent hij enigerlei verband tussen
zijn gedichtjes en magie, hoewel het tweede gedicht onmiskenbaar magische trekjes
vertoont. Dan gaat hij over tot het hardop
voorlezen ervan, om te laten zien dat hij
zich er niet voor schaamt. Vervolgens gaat
hij omstandig in op de vraag waarom hij
pseudoniemen heeft gebruikt (c.10) en belandt hij bij zijn allergrootste autoriteit:
Plato. Had de grote filosoof ook niet liefdesgedichtjes geschreven op jongens? En
was dat soms geen aardige poezie? Om
dat te bewijzen leest Apuleius zeifs twee
van die (waarschijrdijk niet authentieke)
epigrammen voor, en een stukje van een
derde. Hij gebruikt daarvoor de originele
tekst in het Grieks, een taal die voor een
deel van zijn publiek waarschijniijk lastig
te begrijpen is. Ongetwijfeld wil hij indruk
maken en zijn brede belezenheid suggereren.
En bovendien, zo suggereert de beklaagde, ‘zeifs als een dichter vieze versjes
schrijft, zegt dat nog niets over zijn karakter en levenswijze’. Citaten uit werk van
Catullus en keizer Hadrianus dienen ter

ondersteuning van deze stelling. Apuleius
had nog vele andere varianten van dit
antieke standaard-excuus kunnen aanvoeren, bijvoorbeeld uit brieven van Plirdus
en gedichten van Martialis.
Dan keert hij opnieuw naar Plato terug,
nu voor de theorie uit het Symposium dat
er twee verschillende soorten liefde zijn.
De meeste mensen kennen alleen de
gewone, aardse variant, verbonden met
seksualiteit en lichamelijkheid. Maar er is
ook een hemelse liefde, die de ziel aanspreekt en haar herinnert aan haar goddelijke herkomst. Deze liefde, die lichamen
als zwakke afspiegelingen van ware
schoonbeid doet verschijnen, is vrij van
passie en hoort thuis bij hlosofen zoals
Plato en Apuleius.
Zo bestrijdt de spreker het potentieel
gevaarlijke punt van liefde met allerlei
middelen: uitdagen van de tegenstander,
diens gebrek aan cultuur belachelijk
maken, rationaliseren en vooral zichzelf
plaatsen temidden van grote filosofen en
dichters. Dit alles in krachtige, imponerende taal vol citaten en ander retorisch vuurwerk.

Magie
Tot dan toe is de verdediging nog min of
meer conventioneel geweest. Maar de
Apologie gaat nog veel verder en dieper.
Nadat Apuleius de aanslagen op zijn reputatie, de beschuldigingen van ondeugd en
verkeerde passies, heeft afgeslagen, kan hij
de eigenlijke aanklacht te lijf gaan. Die betreft niet zozeer liefde op zichzelf, maar de
verbinding van liefde en magie.
Zoals ge1zegd was hij ervan beschuldigd
een weduwe te hebben verleid met
magische middelen. Het ging om een exorbitant rijke dame, genaamd Pudentilla.
Deze, zo kunnen we uit de tekst afleiden,
was helemaal niet van plan geweest om te
hertrouwen. Toch vatte ze op een bepaald
moment liefde voor hem op. Dat moest
dus wel net gevolg zijn, leek hot, van onwettige praktijken: kennelijk was ze slachtoffer geworden van toverspreuken en toverdrankjes (beide elementen vallen onder
het Latijnse begrip magica maleficia). Reeds
de oeroude Wetten van de Twaalf Tafelen
bevatten een expliciet verbod op magie.
In Apuleius’ geval werd vermoedelijk een
beroep gedaan op de bepalingen in de Lex
Cornelia, die op ‘gifmengerij’ de doodstraf
stelde.
Zoals het een filosoof betaamt, begint
Apuleius met een discussie over de
definitie van magie (c.25-27). Opnieuw beroept hij zich op Plato voor een onschuldige uitleg van de term: magi zijn oosterse
priesters, dus mensen die zich met het heilige en goddelijke bezig houden. Apuleius
deinst er niet voor terug deze nauwelijks
ter zake doende verklaring te geven en
zeifs een kort citaat uit Plato’s Charmides te
verdraaien (c.26). Daarna doen ironic en
sarcasme weer dienst:
Maar als ze nu zijn uitgegaan van wat normaal
gesproken onder een magier in strikte zin
wordt verstaan, een man die door rechtstreekse
communicatie met de goden alles teweeg kan
brengen wat hij wil, dankzij ongelofelijk krachtige toverspreuken - dan sta ik werkelijk ervan

verbaasd dat ze niet zijn teruggedeinsd voor
het beschuldigen van iemand die naar hun idee
zo machtig is! Want tegen geheime en bovennatuurlijke krachten kun je je niet beschermen
als tegen andere dingen! Wie een huurmoordenaar voor het gerecht daagt, verschijnt zeif met
meerdere mensen; wie een gifmenger beschuldigt, is wat voorzichtiger met eten; wie een dief
aanklaagt, past op zijn spullen. Wie daarentegen een ‘magier’ (in de zin waarin zij dat opvatten) in een halszaak durft te betrekken,
- met weike andere mensen, weike voorzichtigheid, weike lijfwachten kan hij zich ooit een onzichtbaar en onontkoombaar verderf van het lijf
houden? Dat lukt natuurlijk niet. Daarom kan
een aanklacht van dit soort nooit ingediend
worden door iemand die erin gelooft!
(c.27)

Kortom, zo is de conclusie van deze drogredenering, het is allemaal laster en domheid, ingebracht door onwetenden tegen
filosofen en denkers. Daarbij had Apuleius
het kunnen laten, zoals hij zeif opmerkt
(c.28). Maar natuurlijk gaat hij meteen uitvoerig in op details van de beschuldiging
(c.29-65). Bijvoorbeeld op de bewering dat
hij allerlei vreemde soorten vissen verzamelt, mensen op de grond doet vallen,
mysteriegodsdiensten beoefent, ‘s nachts
rituelen opvoert en een geheimzinnig hou*
ten godenbeeldje vereert.
Telkens verdedigt Apuleius zijn zaak
door rationaliserende argumenten: nec, hij
behekst niemand, maar probeert epileptici
te behandelen; die vissen zijn uitsluitend
objecten van biologisch onderzoek in de
trant van Aristoteles, en is er soms lets verkeerd met vrome verering van de onbenoembare oppergod? - Opvallend genoeg
zw^jgt Apuleius over enig mogelijk verband met zijn relatie met Pudentilla.
Hij wekt de indruk dat die vermeende
magische praktijken er helemaal los van ,
staan en alleen maar een kwestie zijn van
kwaadsprekerij en vuilspuiterij. Ongetwijfeld is dit een bewuste strategie: door
beschuldigingen zo te splitsen en er elementen uit te isoleren, verzwak je de zaak
van de aanklagers.
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Pudentilla
Pas in c.66, ruim na het midden van de
rede, komt de eigenlijke liefdesaffaire aan
de orde, waar het allemaal om begonnen
is. Na het voorafgaande wekt de teneur
van Apuleius’ betoog geen verbazing: ook
nu zien we een heel scala aan retorische
technieken, een algemene strategic van
rationalisering en veel nadruk op een paar
opportune feiten.
Zo ontkent Apuleius consequent enigerlei boze opzet aan zijn kant. Hij slingert de
aantijgingen zeifs terug naar zijn tegenstanders: zfj zijn degenen die jaloers zijn,
zfj zijn begerig uit op Pudentilla’s kapitaal!
Natuurlijk kan Apuleius niet ontkennen
dat hij met Pudentilla getrouwd is, maar,
zo verzekert hij, het huwelijk was gesloten
om goede, verstandige redenen. De aanleiding was niet zoiets als seksuele verlangens, maar een medische noodzaak:
Pudentilla was dringend aan een man toe,
omdat haar gestel schade had opgelopen
als gevolg van de jarenlange seksuele onthouding sinds de dood van haar man
(c.69). In modeme oren klinkt Apuleius’
verklaring onaangenaam gedetailleerd en
getuigt ze niet van veel respect voor
Pudentilla’s privacy. Kennelijk heiligt ook
hier het doel de middelen.
Als een deugdzaam en plichtsgetrouw
filosoof, zo vertelt Apuleius, had hij toegestemd in een huwelijk, op uitdrukkelijk
verzoek van Pudentilla’s zoon Pontianus,
met wie hij bevriend was.
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Op verzoek van mijn vrienden hield ik eens in
het openbaar een rede over een bepaald onderwerp. De basiliek, die diende als toeschouwersruimte, zat helemaal vol met het massaal toegestroomde publiek. Met diverse kreten werd ik
toegejuicht; als uit een keel klonk het ‘bravo!’.
Men vroeg mij om voorgoed te blijven en bur-’
ger van Oea te worden. Even later, toen het
publiek verdwenen was, greep Pontianus dat
als uitgangspunt aan. De algemene eenstemmigheid zei hij op te vatten als een teken van
de hemel, en hij ontvouwde zijn plan om mij,
als ik dat tenminste niet afwees, de felbegeerde

hand van zijn moeder te geven. Want alleen mij
durfde hij in alles te vertrouwen en geloof te
schenken. Als ik dat niet op me zou willen nemen, omdat het geen mooi meisje was dat mij
geboden werd, maar een matig bedeelde moeder van twee kinderen, als ik dus vanuit die gedachte liever een andere kans wilde afwachten
op meer schoonheid en rijkdom, dan was dat
volgens hem geen houding van een vriend, en
al evenmin van een filosoof. Het zou een lang
verhaal worden als ik wilde vertellen wat ik
daar tegenin gebracht heb; hoe lang en hoe
vaak we erover hebben gediscussieerd; met wat
voor smeekbeden hij me allemaal bestookte, en
hoe hij niet afliet voordat hij het gedaan had gekregen.
(c.73).

Apuleius wekt dus de indruk dat hij zich
min of meer belangeloos opofferde ‘voor
de goede zaak’. Geld of kapitaal heeft hij
er nauwelijks door gekregen, zo toont hij
aan, en in Pudentilla’s testament is hij bedacht met niet meer dan een paar kleinigheden. Gelukkig voor hem dat Pudentilla
zo’n goed karakter heeft!
Wat de spreker zorgvuldig verzwijgt is
dat hij dankzij het huwelijk gebruik kan
maken van de zeer mime middelen van
zijn vrouw. Hij krijgt die middelen niet in
eigendom, maar dat wil nog niet zeggen
dat hij er slechter van wordt. Zo zai hij een
huis met personeel tot zijn beschikking
hebben gekregen, en heeft hij vast niet
meer voor eigen inkomsten hoeven
zorgen.
Hoe dit ook zij, volgens Apuleius was er
voor magie in elk geval geen aanleiding;.
Waarom zou eenjonge, gezonde, aantrekkelijke man toverkunsten nodig hebben
om de liefde te winnen van een eenzame
weduwe op leeftijd, die niet meer de mooiste is? Sterker nog: magie zou niet eens
wat hebben uitgehaald tegen zoiets als ‘het
lot’ (c.84). Zij zou door hem betoverd zijn?
Niets is minder waar: ze is volkomen bij
haarverstand.
Het belangrijkste bewijsstuk van de aanklagers is een brief aan haar zoon
Pontianus waarin ze zegt:

‘Apuleius is een magier, en ik ben door hem betoverd, en ben verliefd op hem! Kom dus naar
me toe, zolang ik nog bij zinnen ben/
(c.82)

Maar dat citaat blijkt lelijk te zijn verdraaid. Apuleius toont dit aan met een
kopie van de brief, waaruit hij dc hele
passage voorleest, ongetwijfeld tot verbijstering van de aanklagers, die dachten
dat er maar een exemplaar van de brief
was:
Toen ik om deze redenen besloten had te gaan
trouwen, was jij degene die mij ertoe overhaalde om juist aan hem de voorkeur te geven boven alle anderen. Jij bewonderde de man, en
wildehem graag via mij in de familie brengen.
Maar nu onze boosaardige aanklagers jou van
gedachten hebben doen veranderen, nu ineens
is Apuleius een magier, en ben ik door hem betoverd, en ben ik verliefd op hem! Kom dus
naar me toe, zolang ik nog bij zinnen ben/
(c.83)

Pudentilla’s woorden over haar betovenng
zijn overduidelijk ironisch bedoeld, maar
verkeerd gelezen en uit hun context gelicht. Apuleius had een scherp oog voor
deze techniek, wellicht omdat hij hem zeif
nogal eens toepast.
Het slot van Pudentilla’s brief, door de
aanklagers natuurlijk ongeciteerd gelaten,
laat geen enkel misverstand meer bestaan
over Pudentilla’s toestand:
Ik ben noch betoverd noch verliefd.

We weten niet zeker of Apuleius uiteindelijk is vrijgesproken, maar met zulk hard
bewijsmateriaal kan hij zijn zaak nauwelijks hebben verloren, zou je zeggen.

Twijfels
In zijn hele verdedigingsrede pareert
Apuleius insinuaties met heldere antwoorden, roddels en leugens met feiten en
waarheid, onkunde met geleerdheid.
Maar veel lezers zullen toch met overtuigd
zijn van zijn onschuld, al was het maar
omdat hij zoveel woorden nodig heeft omde aanklachten te weerleggen.
Maar er zijn meer redenen om Apuleius’
betoog kritisch te bekijken. In de eerste
plaats moeten we ons realiseren dat
liefdesrelaties in de oudheid vaak met magische praktijken in verband gebracht werden. Dat begint al met de etymologie van
uenenum, afgeleid van *uenesnom, waarin
we de naam van Venus terugzien. Belangrijker: er is een enorme hoeveelheid
archeologisch materiaal gevonden waaruit
een dergelijk verband blijkt. Zo bezitten
we talloze papyri en vervloekingsplaatjes
(tabellae defixionum) met toverspreuken, die
beogen liefde op te wekken of liefdesrivalen de pas af te snijden. Sommige
papyri geven zeifs gedetailleerde recepten
voor magische liefdesdrankjes.
Ook in de literaire traditie is de verbinding tussen magie en liefde evident. Al bij
Homerus en de Griekse tragici zien we tovenaressen als Circe en Medea, die hun
kennis aanwenden voor amoureuze doelen. In de Romeinse elegie wordt nogal
eens gesproken over magie als methode
om liefde op te wekken, al wijzen de dichters het vaak van de hand als een oneigenlijk middel. Zulke literaire voorbeelden
van magie en liefde laat Apuleius hier
wijselijk ongenoemd. Zijn gehoor zou eens
op het idee kunnen komen dat magie inderdaad werkt... Doodzwijgen is hier geen
slechte strategie.
Maar ons wantrouwen wordt er niet minder om. Het wordt zeifs nog versterkt
wanneer we kijken naar Apuleius7 beroemdste werk, de roman Metamorfosen.
Of die nu is geschreven voor of na de
Apologie (de geleerden zijn het hierover
niet eens), er blijkt in elk geval duidelijk
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uit dat Apuleius veel interesse heeft in magie, en magie als motief duidelijk koppelt
aan liefde. De held Lucius, die aan vele
passies ten prooi is, varierend van geilheid
en eetlust tot ongeduld en nieuwsgierigheid, wordt verliefd op een meisje dat
Photis heet. Ze is de dienares van een
vrouw, Pamphyle, die de toverkunst
machtig is (Met. 2,5). Lucius slaagt erin
Phods over te halen om een van de middeltjes van haar meesteres op hem toe te
passen: een zaif waardoor hij in een vogel
zai veranderen. Deze actie mislukt jammerlijk en Lucius verandert niet in een
vogel maar in een ezel. Een groot deel van
de roman bestaat uit zijn zoektocht naar
een tegenmiddel om weer mens te worden. Aan het slot vindt hij dat ook: tijdens
een Isis-feest krijgt hij, op aanwijzing van
de grote godin zeif, rozen te eten. Dat geeft
hem zijn menselijke gedaante terug, en hij
wordt priester van Isis.
Bij de vele punten waarin Apologie en
Metamorfosen aan elkaar doen denken, is
de rol van magie wel heel opvallend.
Op zijn minst maken deze overeenkomsten duidelijk dat de combinatie ‘liefde en
magie’ niet zo gemakkelijk afgedaan kan
worden als Apuleius in zijn redevoering
suggereert. Zijn nadruk op allerlei rationele argumenten en al zijn retorische vuurwerk nemen de verdenking niet weg dat
hij ‘er meer van weef. Het is tekenend dat
de Apologie, waarin de spreker zijn betrokkenheid bij magie nadrukkelijk van de
hand wijst, nog altijd geldt als de belangrijkste literaire bron voor onze kennis van
de antieke magie.
Uiteraard is er ook een groot verschil
tussen de beide werken. Terwijl in de
Apologie de gevaarlijke, irrationele krachten van passies en tovenarij worden ontkend door middel van rationele argumenten en retorische middelen, worden deze
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elementen in de Metamorfosen ten voile erkend, en tenslotte als het ware opgelost en
overstegen door de religieuze bezieling
van de hoofdfiguur. Zo’n transcendentie
van liefde en magie ontbreekt in de
Apologie volkomen.
Er blijft in Apuleius’ redevoering een
constante spanning bestaan tussen het rationele en irrationele, tussen wat waar is
en wat onwaar, tussen verheven literaire
pose en ordinaire scheldpartij. Kortom:
tussen het hoge en het lage. Volgens mij
zijn het vooral deze onopgeloste tegenstelUngen die de Apologie tot zulke boeiende
literatuur maken. En dan spreek ik nog
maar niet over de moderne hypothese dat
Apuleius’ hele proces misschien wel een literaire fictie is...
AANTEKENINGEN
Deze bij’drage is geschreven tijdens de voorbereiding van een nieuwe editie: Apuleius of
Madauros, Pro Se De Magia (Apology), edited
with a commentary by Vincent Hunink, Gieben
(Amsterdam 1997). Het onderzoek werd
gesteund door de Stichting voor Literatuur-,
Muziek- en Theaterwetenschap (LMT), die
wordt gesubsidieerd door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO).
De vertaalde passages zijn overgenomen uit:
Apuleius, Toverkunsten, vertaald door Vincent
Hunink en ingeleid door Rudi van der Paardt,
Athenaeum - Polak & Van Gennep
(Amsterdam 1992).
Het beste book over magie in de redevoering is
nog altijd: A. Abt, Die Apologie von Apuleius von
Madaura und die antike Zauberei (Giessen 1908).
Een recente goede studie van Apuleius7 argumentatie-techniek is: T.D. McCreight, ‘Invective
techniques in Apuleius’ Apology7, in:
H. Hofmann (ed.), Groningen Collocjuia on the
Novel, 3 (1990) 35-62. Studies over antieke
magie in het algemeen zijn er tegenwoordig
volop. Over vervloekingstafels in het bijzonder,
zie bijvoorbeeld: H.S. Versnel, Mens en magie.
Vervloekingsinscripties (tabellae defixionum),
Hermeneus 55 (1983), 196-205.

Een curieuze handelsroute
C.M. Stibbe

Een hopliet uit Sparta
Wie het voorrecht heeft gehad de bekende
Zwitserse kunstverzamelaar George Ortiz
op zijn landgoed in de buurt van Geneve
te bezoeken, zai een blijvende hermnering
hebben overgehouden met alleen adn de
man zeif en de schitterende omgeving,
maar ook aan de niet minder magnifieke
kunstschatten die hij bezit. De laatste jaren
is de verzameling in St. Petersburg,
Moskou, Londen en Berlijn te zien geweest. Telkens verscheen een pracht van
een catalogus, door de heer Ortiz zeif samengesteld en geschreven.
Tot de meest curieuze stukken behoort
eenbronzen krijgsman (hopliet), die door
kenners algemeen aan een artiest uit
Sparta wordt toegeschreven (afb. 1 en 2).
Dit is op zichzelf niet zo bijzonder, want
de stad aan de Eurotas had in de eerste
helft van de 6de eeuw v.Chr. een bloeiende bronsindustrie en ‘de hopliet’ was daar
een voor de hand liggend thema. Bijzonder daarentegen is de vindplaats: ZuidArabie, het tegenwoordige Yemen, bijzonder ook zijn de vele reizen die de hopliet
heeft gemaakt sinds zijn vertrek uit Sparta
omstreeks 560 v.Chr.
Maar laten we eerst de hopliet zeif eens
bekijken. Hij is 17.4 cm hoog (flink hoog
voor een statuette) en draagt een helm van
korinthisch type, die aan een kant indsie
vertoont, aan de andere kant onversierd is
gebleven. Alleen dit détail is al voldoende
voor ons om aan te nemen, dat de statuette
van één kant bekeken diende te worden
en, samen met andere figuren, op de rand
van een groot bronzen vat als versiering

gemonteerd was. Daarvan kennen we
meer voorbeelden. In profiel-aanzicht zqn
verder zijn grote neus, grote ogen (met
zware oogleden), dikke lippen en korte
baard opvallend. Met zijn linkerhand
hield hij waarschijniijk een schild, met
zijn rechter een lans vast. Zo was hij uitgedost volgens het normale patroon van
de bronzen hoplieten-statuetten uit de
6de eeuw v.Chr.: met helm, borstpantser,
scheenplaten, schild en lans, terwiji het onderlijf en de armen onbedekt bleven. Door
de eenvoudi^e modellering van de lichaamsdelen, die nog geen fijnere geleding
van de spieren laat zien en door vergelijking met enige series bronzen statuetten
van hoplieten uit de periode 600-525 kunnen we onze krijgsman nader dateren in
de jaren 570-560 en aan een atelier in
Sparta toeschrijven.
De vondst in het woestijnzand
Maar nu de vondstomstandigheden en de
‘pedigree’. De statuette is op vele plaatsen
overdekt met een geel-oranje corrosie, die
zclden voorkomt. Deze is toe te schrijven
aan de inwerking van het woestijnzand,
waarin de hopliet ruim 2500 jaren heeft
doorgebracht, en waaruit hij bij toeval in
1938 tevoorschijn kwam. Het verhaal van
de ontdekking klinkt fantastisch, maar is
toch geloofwaardig. Niemand minder dan
de grote Engelse archeoloog Sir John
Beazley nam de moeite het bekend te maken, in het Annual of the British School in
Athens.1 Daar citeerde hij een verslag van
een Engelse majoor, the Honorable R.A.B.
Hamilton:
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Afb. 1. en 2- Bronzen statuette van een Spartaansehopliet.

In January 1939 I was riding with a concourse
of tribesmen past the old ruin of a fort, which
lies at the mouth of the Wadi Jardan, in the
Aden Protectorate: Long 47 E.: Lat. 15 N. A tribesman ran after our party and offered me a
small statuette for sale. I asked him where he
had found it and he replied that it had been
washed out of the ruin by a flood the year before. He demanded Rs. 200 for it. I tried to beat
him down but he refused to drop his price.
There was, for many reasons, little time for argument, and I had no more than Rs. 50 of my
own money with me. I dismounted and examined the statuette. It stood five inches high and
was of bronze. I stood it on the sand and photographed it, and I enclose the photographs herewith (deze staan afgebeeld in Beazley’s publicatie). I have not been able to return to the
territory since and efforts to obtain the statuette
by correspondence have failed.

Op de foto’s van voor- en zij-aanzicht die
Beazley publiceerde herkennen we duidelijk onze statuette, zoals die was neergezet
in het woestijnzand. In 1939 bleef de statuette dus in Yemen, waarin het toenmalige
‘Aden Protectorate’ lag.
Elf jaar later, in 1950, dook de statuette
weer op. Ditmaal werd het beeldje aangeboden aan een majoor die wel genoeg geld
op zak had: majoor Tadeus Altounyan. Hij
stelde de bedoeien die de statuette aanbood tevreden en nam het stuk op in zijn
verzameling. Die vermaakte hij later aan
zijn zoon Andrew Altounyan Esq. Om ons
onbekende reden besloot deze de statuette
te verkopen. Zo kwam onze hopliet in
1986 onder de hamer bij Sotheby2 en belandde langs die weg in Zwitseriand, in de
bovengenoemde collectie van George
Ortiz.
Arable en het Middellandse Zeegebied
De reis die onze hopliet met lange onderbrekingen maakte, van Yemen naar
Engeland en van Engeland naar Zwitseriand, is op zichzelf al curieus genoeg.
Curieuzer en interessanter is echter de reis
die hij in de Oudheid maakte van Sparta
naar Yemen. Die eerste reis immers werpt

Afb. 3. Kaart van de wierookroute.

een licht op handelscontacten en -routes in
de 6de eeuw v.Chr., waarover zeiden gesproken wordt (in het boek van John
Boardman, The Greeks Overseas [London
1964] komt Yemen zeifs helemaal niet
voor). Toch vinden we al bij Herodotus
een reflex van de kennis die de Grieken in
de 6de-5de eeuw v.Chr. van zuidelijk
Arabic, thans Yemen genoemd, gehad
moeten hebben. Hij schrijft onder andere
(III, 107): ‘Naar het zuiden toe evenwel is
Arabia het uiterste van alle bewoonde landen en dat is het enige land, waarin wierook groeit en mirre en kasia en kaneel en
ledanon (een soort hars)’. Dan volgen allerlei verhalen over de wijze waarop de
Arabieren deze ‘reukwerken’ winnen (III,
107-114). Belangrijk is nog de volgende
opmerking (III, 107): ‘De wierook verzamelen zij door de styrax-hars te verbranden, die door de Phoeniciers naar
Griekenland wordt uitgevoerd’. Hieruit
kunnen wij immers opmaken dat het mogelijk niet de Grieken zeif waren die naar
Yemen reisden, maar dat er een tussenhandel bestond, die althans ten dele in
Phoenicische handen was. In feite horen
we pas aan het einde van de 4de eeuw
v.Chr. over een Griek, de beroemde
Euhemerus van Messene, die een reis naar
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Yemen gemaakt zou hebben. In zijn utopische reisroman, de ^Ιερα ναγραφη (Hiera
Anagraphè, heilige optekening) was voor
het eerst sprake van het ‘gelukkige Arabië’
(Arabia Endaimoon, bij de Romeinen Arabia
Felix), een land, even reeel als fantastisch,
door hem beschreven als vruchtbaar en vol
schitterende steden, omgeven door eilanden: Hiera, rijk aan wierook en mirre, en
Panchaia, waarop een ideale samenleving
bestond.
Een met minder beroemde tijdgenoot van
Euhemerus, Theophrastus, leerling en opvolger van Aristoteles, geeft voor het eerst
een precieze beschrijving van de mirre en
andere aromatische planten, over hoe zij
gekweekt werden en weike eigenschappen
zij bezaten. Ook blijkt hij gemformeerd te
zijn over Zuid-Arabische stammen, die de
handel beheersten: Main, Saba, Qataban,
Hadramat. Maar het duurde nog tot Strabo
en Plinius voor wij in de antieke literatuur
een nauwkeurige beschrijving van de karavaanroute vinden, waarlangs het reukwerk naar de Middellandse Zee werd vervoerd. Plinius (Nat. Hist. 63-64) noemt
Timna, de hoofdstad van de Qataban, als
vertrekpunt en Gaza, de haven van Judea,
als eindpunt van de route, die 2.437.500
passen lang was en verdeeld in 65 kameeletappes. Zeifs de sommen die men per kameel onderweg moest betalen aan priesters, schrijvers, bewakers en helpers voor
het verkrijgen van water, voedsel, onderdak en het passeren van tollen, weet hij te
bedjferen. Hij legt ook de nadruk op het
feit, dat Arabia Felix het monopolie van de
productie van reukwerk bezat.
Welk belang hadden die reukwerken
voor de mensen in de Oudheid? Het staat
wel vast dat him gebruik veel verder ging
dan alleen het verspreiden van verrukkelijke geuren. Zij werden gebruikt als ingredienten voor zaiven, welriekende poeders
cosmetica en drugs. Van de mirre werd gebruik gemaakt in de parfumerie en in de
10

geneeskunst. Alleen de geur al kon iemand in een euforische, jazelfs extatische
toestand brengen.
De rijkdom van Zuid-Arabie heeft ook
een neerslag gevonden in het Oude en
Nieuwe Testament. ledereen kent het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten, die
aan het ‘kindeke’ Jezus geschenken brachten bestaande uit ‘goud en wierook en mirre’ (Mattheus 2:12). Minder bekend is misschien het bezoek van de koningin van
Saba aan koning Salome (eerste boek der
Koningen, 10). Dit bezoek zou vallen in de
10de eeuw v.Chr. In die tijd beheerste het
koninkrijk Saba met zijn hoofdstad Marib
al het grootste gedeelte van de wierookroute. De bloeitijd van Marib wordt door
inscripties, waarvan de oudste uit de 8ste
eeuw v.Chr. dateert, bevestigd. Pas in de
5de eeuw v.Chr. verloor Marib de controle
over de wierookroute.
Epiloog
In het hier kort geschetste kader kunnen
we onze hopliet plaatsen. Hij is ongetwijfeld langs de wierookroute in Zuid-Arabie
beland. Naar de details kunnen we alleen
maar gissen. Is hij alleen op reis gegaan of
samen met andere statuetten op de rand
van het grote bronzen vat, waarop hij gestaan heeft?
Wie vervoerde hem en waarom? Zeifs de
vraag of hij werkelijk zo’n geisoleerd fenomeen is als hij lijkt te zijn, omdat de meeste Griekse importen in Arabia Felix uit latere tijd stammen, kunnen we niet
beantwoorden, omdat de opgravingen in
Yemen zeer beperkt zijn gebleven. Pas
sinds de jaren tachtig kunnen buitenlandse
archeologische missies aan het werk. Er
wordt sindsdien op verschillende punten
door Franse, Italiaanse, Duitse en zeifs
Russische archeologen gegraven. De hoop
en verwachting is dat daarbij nog meer
kunstwerken uit het archaische
Griekenland zullen opduiken.
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Vele wegen leiden naar Rome
(en Athene)
Gerard Bartelink

Men kan zich afvragen weike wegen componisten bewandelden wanneer ze de
sfeer van de Oudheid in him werken wilden oproepen. Benaderden ze mythologische onderwerpen of thema’s uit de
geschiedenis van de Oudheid, indien mogelijk, op een speciale manier? Het antwoord kan kort zijn. De meeste componisten die een thema uit de Oudheid
behandelden
- en dat zijn er vele sedert in het begin van
de 17de eeuw de ontwikkeling van de
Westeuropese muziek in een stroomversnelling kwam - maakten van de aanpak
geen echt probleem. Evenals bij andere onderwerpen gingen ze meestal eenvoudig
uit van eigentijdse stilistische middelen en
probeerden ze van daaruit tot een adequate benadering te komen. De receptiegeschiedenis van de Oudheid vertoont golfbewegingen die parallel lopen met de
opeenvolging van de muzikale stijien.
Vaak is een compositie een reactie op een
voorgaande. Zeifs als een componist hetzeifde libretto gebruikt als zijn voorganger, wil hij het toch anders doen, zo mogelijk beter.
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Eigentijdse stijl
Maar er zijn er ook voor wie de contemporaine stiji niet iets vanzelfsprekends was.
Zo vroeg Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847), toen hij in 1841 het verzoek
kreeg toneelmuziek bij de Antigone van
Sophocles (in de vertaling van Friedrich
Holderlin) te schrijven, zich in alle emst af
wat voor soort muziek het beste zou passen bij een stuk dat in de Oudheid speelde

Afb. 1. Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Tekening door zijn zwager Wilhelm Hensel.

(afb. 1). Zoals we uit zijn correspondentie
weten, overwoog hij serious de optic om
archaïserend te schrijven, de koren als een
soort recitatieven te behandelen en zich te
beperken tot uit de Oudheid bekende instrumenten zoals de fluit en de harp. Maar
na afweging van de verschillende mogeUjkheden leek het hem toch de voorkeur te
verdienen te trachten met eigentijdse middelen de essentie van het drama te peilen.
Dat dit niet zonder succes gebeurde, blijkt
daaruit dat alleen al in Londen deze toneelmuziek in het winterseizoen van 1845
niet minder dan 45 maal ten gehore gebracht werd. Ook in de kringen van de
klassieke filologen toonde men zich enthousiast. August Bock, een van de coryfeeen van de Duitse Altphilologen uit de

eerste helft van de 19de eeuw, schreef dat
Mendelssohns Antigone-muziek niet alleen met zijn eigen opvattingen over
Griekse zeden en gewoonten en het karakter van de hoofdpersonen harmonieerde
maar ook met de ‘muze van Sophocles’.
De deelnemers aan een in Kassel gehouden filologencongres zonden de componist
kort na de premiere zeifs een officiele bedankbrief: ‘Met uw Antigone heeft u wezenlijk bijgedragen tot een opieving van de
belangstelling voor de Griekse tragedie’.
Zo zien we Mendelssohn, die in 1829
Bachs Matthauspassion weer onder de
aandacht van de muziekliefhebbers gebracht had, hier opnieuw in een soort pioniersrol. Een vervolg kwam enkele jaren
later toen hij, bemoedigd door de positieve
reacties, in dezelfde stiji toneelmuziek
schreef bij Sophocles’ Oedipus te Colonus.
Maar toen er vervolgens aandrang op hem
uitgeoefend werd om ook Aeschylus’
Orestie muzikaal te omiijsten, schrok hij
daarvoor terug, omdat hij vond dat zijn
muzikaal vermogen te kort school om de
monumentale poezie van deze tragedie
recht te doen wedervaren. Waarschijniijk
heeft Mendelssohn zijn muzikale vermogens juist ingeschat. Zijn welluidende
maar vaak wat zoetelijke melodieen zouden gemakkelijk in botsing kunnen komen
met de grootse en plechtstatige stiji van
Aeschylus waarin het ene gedurfde beeld
het andere verdringt.
Archaisering
Een ander componist die emstig over de
stilistische problematiek heeft nagedacht is
Nicolai Rimskv-Korsakov (1844-1908).
Van hem zou men dat niet direct verwachten, omdat tegenover zijn door Russisch
nationalisme ge’inspireerde composities
zijn belangstelling voor de GrieksRomeinse Oudheid vrijwel in het niet verzinkt. Zijn opera Servilia staat geisoleerd te
midden van zijn andere werken. In zijn
muzikale herinneringen vertelt de componist dat hij op een gegeven ogenblik ge-

boeid was door het toneelstuk Servilia van
L. Mey en dat hij op een daarop gebaseerde tekst een opera wilde schrijven die in
het Rome uit de tijd van Nero speelde.
Voor hij zich daadwerkelijk aan het componeren zette hield hij uitvoerige bespiegelingen over de vraag van weike stiji hij
zich het beste zou kunnen bedienen. Dat
van de antieke muziek vrijwel niets bewaard was gebleven, betekende volgens
hem dat een componist met een grote stilistische vrijheid kon opereren. Wel zou hij
ervoor moeten waken zijn muziek niet ondubbelzinnig Duits, Frans of Russisch te
laten klinken. Duidelijk aan een modeme
nationaliteit gebonden klanken zouden
immers aan een onderwerp uit de
Oudheid vreemd zijn. Toch zou, dacht hij,
een Italiaans en Grieks coloriet de Servilia
niet misstaan. Speciaal voor scenes die het
volksleven schilderden en voor dansen
leek hem een Griekse en eventueel een
Oosterse inkleuring geschikt, ook over de
eeuwen heen. Hij ging ervan uit dat de
Romeinen ook op muziekgebied veel aan
de Grieken ontleend hadden. En verder
oordeelde hij: Tnerzijds ben ik overtuigd
van de nauwe verwantschap van de
Griekse met de Oosterse muziek, anderzijds geloof ik dat de resten van de Griekse
muziek in de Byzantijnse kunst gezocht
moeten worden, waarvan men de echo’s in
de oude gezangen van de orthodoxe Kerk
kan horen. Zo begon de stiji van de Servilia
zich geleidelijk at te tekenen’. Als voorbeeld van deze werkwijze haalt RimskyKorsakov de scenes aan van de tafelende
Romeinen en van de Maenadendans uit de
tweede akte, waarin hij bewust van de oude Griekse toonaarden was uitgegaan.
In het gebruik van de oude toonaarden
als een middel om een archaische sfeer op
te roepen stond Rimsky-Korsakov overigens niet alleen. Hetzelfde precede werd
bijvoorbeeld ook toegepast door Camille
Saint-Saëns (1835-1921) die in zijn composities meermalen op onderwerpen uit de
Oudheid teruggreep (afb. 2). Reeds in de
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Afb. 2.
Camille Saint-Saens.
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cantate Les noces de Promethée die hij als
ruim dertigjarige in 1867 schreef vinden
we een streven naar antiek coloriet dat hij
door middel van de Dorische toonaard
trachtte te suggereren. In het voorwoord
op zijn toneelmuziek bij Sophocles’
Antigone (1894) voelde de componist zich
geroepen verantwoording at te leggen.
Hij zocht het in een archai’serende klankwerking, in ieder geval voor bepaalde gedeelten waar dit effect hem bijzonder gewenst leek.
De Engelse componist Hubert Parry
(1848-1918) hanteerde in zijn toneelmuziek bij Aristophanes’ Vogels de oude
Lydische toonaard, zowel voor het suggereren van een archaisch coloriet als voor
het bereiken van humoristische effecten.
Toen het ‘Cambridge Greek Play
Committee’ een uitvoering van de Vogels
op het programma zette (1884), kreeg hij
de opdracht daarbij muziek te componeren. In 1903 orkestreerde hij het work opnieuw, waarbij hij de blazers nog met tal
van nieuwe vondsten aan vogelgeluiden
bedacht. Bovendien kreeg de uil nu een
deels gezongen, deels gedeclameerde rol
in de parabase, het gedeelte in de Oude
Komedie waarin de dichter zich via het
koor rechtstreeks tot de toehoorders wendde.
Ook in de opera Die Vögel van de Duitse
componist Walter Braunfels (1882-1954)
klinken hier en daar passages door die aan
Gregoriaanse muziek en kerktoonaarden
doen denken. Hij was in 1913 begonnen

aan zijn ‘lyrisch-fantastisch spel’ naar
Aristophanes waarvoor hijzelf de tekst
schreef. Toen een jaar later de eerste wereldooriog uitbrak, had Braunfels tweederde gereed. Door de oorlogsomstandigheden kwam het werk eerst vijf jaar later tot
voltooiing. In die periode had hij zich tot
het katholicisme bekeerd en het is interessant te zien hoe dit zijn neerslag vond in
het componeerproces. De hymne op Zeus
in het slotdeel kreeg stilistische kenmerken
van de katholieke kerkmuziek, waaraan hij
als fervent bekeerling naderhand nog een
reeks bijdragen zou leveren. Zijn vogels
kregen katholieke trekjes. Het vogelkoor
wijst al vooruit naar zijn latere Te Deum.1
Evenzo liet de toonaangevende moderne
Griekse componist Dimitri Terzakis (geboren 1938) zich in zijn Odyssee (circa 1980)
door de Byzantijnse muziektraditie in zijn
vaderland leiden, waarin hij de - vrijwel
geheel verloren gegane - muziek van de
antieke tragedie weerspiegeld zag. Zijn
uitgangspunt was dan ook een in principe
eenstemmige muzikale lijn met een horizontaal verloop. Zoals in de liturgie van de
Grieks-orthodoxe Kerk de intonaties zwevend zijn, werkte Terzakis ook met niet
nauwkeurig vastgelegde toonhoogten met
micro-intervallen. Al kunnen we de antieke muziek niet nabootsen, aldus de componist, we kunnen wel bepaalde vormelementen daarvan hanteren. In zijn muziek
zijn ook raakpunten met de hedendaagse
Griekse volksmuziek aanwijsbaar, bijvoorbeeld wanneer een vertakking zich van de
hoofdlijn losmaakt en zich na de afsplitsing weer daarmee samenvoegt. Het is
duidelijk dat in alle situaties de melodie
voor Terzakis dominant is. In zijn Odyssee
wilde hij met niet-westerse muzikale middelen drama, lyriek en mystiek uitdrukken. Alleen de instrumenten zijn niet die
van de Griekse of Balkanwereld.
De componist Felix von Weingartner
(1863-1942) gaf, toen hij aan zijn Orestes
(1902) werkte, zijn mening over de muziek
die het beste bij het onderwerp zou passen

In tegenstelling tot verschillende anderen
beschouwde hij het gebruik van archaiserende elementen in de muziek als een oppervlakkige true en als weinig zinvol. Hij
was verder de mening toegedaan dat in
het moderne orkest met zijn rijke palet aan
kleurschakeringen veel tot uitdrukking
kon worden gebracht dat in de antieke tragedie langs de weg van het woord in de
koorzangen tot de toehoorder kwam. Het
lijkt waarschijniijk dat hij zich voor deze
gedachten door Richard Wagner
(1813-1883) heeft laten inspireren. Deze ‘
had immers in zijn pamflet Kunst und
Revolution (1849) soortgelijke ideeen naar
voren gebracht. Wagner zag het antieke
drama als het artistieke symbool van een
ideale samenleving. Hij beschreef hoe dat
ideaal in de loop van de tijd aangetast
werd en hoe het oude Gesamtkunstwerk in
afzonderlijke kunsten uiteenviel: dans,
muziek, dichtkunst en beeldende kunsten.
Volgens hem had de Engelse toneeldichter
Shakespeare in zijn tragedies geen koor
meer nodig, omdat hij dit in een aantal
kleinere rollen opgelost had. In de opera
evenwel, waar een dergelijke veelheid van
kleinere rollen onbruikbaar was, was in de
nieuwere tijd een andersoortige verschuiving opgetreden. Daar was de rol van het
koor van de tragedie, het commentarierend begeleiden van de dramatische gebeurtenissen, nu verschoven naar de harmonische inkleuring van de
voortstromende orkestmuziek.
Weingartner volgt duidelijk Wagneriaanse
gedachtengangen.2
Resten uit de Oudheid
Zijn kennismaking met de resten van de
muziek uit de Oudheid bracht Camille
Saint-Saens ertoe enkele gereconstrueerde
melodieen te gebruiken om de antieke
sfeer te suggereren. Overigens begreep hij
wel dat de kloof niet te dichten was en dat
de muziek uit de Oudheid, eens en voor
altijd verklonken, in haar totaliteit bijna
ongrijpbaar en onbereikbaar was (afb. 3 en

Afb. 3. Een van de bewaard gebleven muzieknotaties
uit de Oudheid staat op de grafsteen van Seikilos
(Aydin bij Tralles in Klein-Azie; Iste eeuw n.Chr.).
Deze bevindt zich in het Nationalmuseet van
Kopenhagen. Boven de tekst van het liedje staan
melodische en ritmische tekens.

4). De belangstelling voor de oude muziek
had in Parijs een impuls gekregen door
een vondst bij de Franse opgravingen in
Delphi. Omtrent 1890 hadden medewerkers van de Ecole Française te Athene daar
een Apollo-hymne met oude muzieknota-

Afb. 4. Transscriptie van het weemoedige Seikilosliedje door E. Pöhlmann. Vertaling: ‘Wees welgemoed zolang je leeft. Weg met alle narigheid. Kort is
Ods leven. De dood eist zijn tol’.
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tie aangetroffen. De classicus Theodore
Reinach maakte van dit langste fragment
van dc oude Griekse muziek dat men kende een modeme transscriptie. Men wilde
het resultaat ook laten horen en daarom
kreeg Gabriel Fauré - vanwege zijn vertrouwdheid met het uit oude toonaarden
opgebouwde Gregoriaans dat hij ook in
zijn composities verwerkt had - het verzoek deze melodie van begeleidende harmonieen te voorzien. Deze bewerking
werd in het Parijse Hotel des Societes
Savantes door een sopraan voor een groep
archeologen ten gehore gebracht, met
Fauré zelf aan de piano. Reinach gaf eerst
een uiteenzetting over de ontcijfering.3
Hierbij dient voorop te staan dat een dergelijke ‘aangeklede’ melodie weinig historisch is. Dit geldt natuurlijk ook voor
Saint-Saëns’ bewerking van enkele fragmenten. Incidenteel hebben ook andere
componisten resten van antieke muziek
bewerkt. Zo gebruikte Albert Roussel
(1869-1937) omtrent 1930 bewaard gebleven restanten van de muziek bij Sophocles’
saterspel De speurhonden. Ook heeft men
de muzikale brokstukken wel een educatieve functie toegedacht. De Amerikaanse
musicus Albert Stanley maakte er omstreeks 1925 enkele geschikt voor een uitvoering door jeugdkoren op Amerikaanse
middelbare scholen, onder meer met
pianobegeleiding.4 Hoe good bedoeld ook,
historische waarde hebben dergelijke reconstructies met hun zeifbedachte harmonisaties en begeleidingen nauwelijks. Het
resultaat is in zekere zin te vergelijken met
een Romeinse of Griekse maaltijd naar oude recepten, zoals men zich die tegenwoordig soms als curiositeit kan laten serveren en die ook niet op een
houtskoolvuur maar op een elektrisch
fomuis bereid wordt.
Saint-Saëns had zich voor zijn muziek bij
de Antigone laten leiden door de onderzoeksresultaten van de Belgische musicoloog Francois Gevaert (1828-1908).5 Hij
probeerde diens opvattingen in heden-

daagse muziek met modeme instrumenten
te vertalen. Voor de recitatiefstijl ging hij
daarbij uit van toonladders die een sterke
overeenkomst met de oude kerktoonaarden vertoonden, in de instrumentale gedeelten paste hij ook meer gecompliceerde
vormen van toonladders toe die in oude
muziektraktaten besproken worden. En
zoals gezegd, hij viocht ook enkele bewaard gebleven flarden melodieen door
zijn omiijstende muziek, onder meer een
fragment toneelmuziek bij Euripides’
Trojaanse vrouwen. Daarbij tekende SaintSaëns in het voetspoor van Gevaert aan
dat deze muziek niet van Euripides zeif
zou zijn maar van een musicus die met
hem samenwerkte. Volgens Gevaert was
Euripides de eerste tragedie-dichter die
zijn werk niet zeif van muziek voorzag.
Het slotkoor modelleerde Saint-Saëns naar
een bewaard gebleven melodie van een
Pindarische ode, waarbij de muzikale bewegingen eenvoudig zijn als bij oude kerkliederen. In de antistrofe bracht hij met een
contrapunterende stem enig relief aan.
Elders blijft een grondtoon doorklinken,
een gangbaar precede in de Oudheid, onder meer bij het bespelen van de dubbele
aulos. Ook elders in zijn werk heeft SaintSaëns naar de oude Griekse voorbeelden
gekeken. Zo zijn in zijn opera Déjanire
(1898) het optreden van de door Heracles
beminde slavin Ide en de voorspelen op
de tweede en de vierde akte duidelijk op
oude Griekse voorbeelden geïnspireerd.
Begin van de opera
In Florence had zich omtrent 1580 een
groep musici en andere kunstenaars gevormd die, uitgaande van wat men wist
over de muziekpraktijk uit de Oudheid,
nieuwe ideeen over de muziek begonnen
te ontwikkelen. Zich baserend onder meer
op kunstfilosofische en muziektheoretische geschriften uit de tijd van de
Renaissance formuleerde men binnen dit
gezelschap, dat gewoonlijk als de Camerata
Fiorentina (de Groep uit Florence) aange-

duid wordt, nieuwe principes waarbij de
vocale polyfonie (het werken met zeifstandige stemmen) plaats ging maken voor begeleide eenstemmigheid. Tot deze club behoorden onder andere Jacopo Peri, Ottavio
Rinuccini, Giulio Caccini en Vincenzo
Galilei, de vader van de bekende astronoom Galileo Galilei. Al kon Vincenzo
Galilei ook als eerste de melodic van drie
antiek-Griekse hymnen publiceren, men
besefte binnen deze studiekring te weinig
dat de kennis van de muziek uit de
Oudheid waarover men beschikte ten
enenmale ontoereikend was om deze muziek te reconstrueren en te doen herleven.
Als algemene richtlijn hield men aan dat
de nieuw te ontwikkelen vorm van poezie
en muziek zich in dienst zou moeten stellen van een verheven moraal en dat men
moest streven naar een zo sterk mogelijke
individuele expressie, waarbij de muziek
ondergeschikt diende te zijn aan het
woord.6 De historische kennis schoot echter zozeer tekort dat men zeifs niet besefte
dat in de Oudheid de muziek bij deze
dichtwerken slechts gefungeerd had als
aanvulling en commentaar. In feite bleef
het klinkend resultaat ver verwijderd van
de antieke eenstemmigheid en was er in de
nieuw gecreëerde recitatiefstijl veel meer
aansluiting bij recente tradities, zoals het
liturgisch psalmvers en het eenstemmig
middeleeuws lied met teksten in de volkstaal. Er zip in de nieuwe schepping van de
Camerata, het muziekdrama, dan ook verschillende oeritaliaanse elementen aanwezig. Vanuit het Italiaanse geestelijk theater
(de sacra rappresentazione) en het herdersspel (de favola pastorale) zijn sterke impulsen uitgegaan op de nieuwe kunstvorm
die resulteerde in de opera. Wel mag men
de nieuwe schepping in zoverre als een
klassieke vorm aanduiden als men ernaar
streefde binnen de passende grenzen te
blijven en het harmonisch evenwicht te bewaren. De opmaak van deze eerste experimentele opera’s drukte de voortgang van
de handeling niet weg. De muziek wilde

Afb. 5. Claudio Monteverdi
(Innsbruck, Ferdinandeum).

werkelijk de dramatische en affectieve inhoud van de poezie slechts versterken.
Men kan inderdaad stellen dat op het punt
van eenvoud en helderheid zowel de tekstdichter als de componist zich duidelijk
door de oude Griekse voorbeelden hebben
laten inspireren.
Korte tijd na het begin van de opera ontwikkelde de componist Claudio
Monteverdi (1567-1643) in een brief aan de
tekstschrijver Alessandro Striggio (1616)
een interessant principe (afb. 5). Hij was
van mening dat de status van de goden in
de opera’s met een mythologisch onderwerp ook in de muzikale taal een aangepaste uitdrukking moest vinden. Zijn opvatting was dat, terwiji voor stervelingen
als Orpheus en Ariadne een eenvoudige
melodic paste, voor de Olympische goden
een met trillers en andere figuren versierd
gezang het meest geschikt was. De boven
de anderen verheven figuren uit dc mythologische wereld moesten zich door een
niet alledaagse klanktaal onderscheiden.
Dit principe vond bij de componisten ingang en toen weldra ook historische perso-
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nen uit de Grieks-Romeinse wereld op het
opera toneel verschenen, ging als vanzelfsprekend voor de vorsten en andere prominenten eenzelfde regel gelden.
Vooral in Italic werden in de loop van de
17de en 18de eeuw de mannelijke hoofdrollen in de opera door castraten gespeeld.
De hoge stemmen waren populair.
Sopraan- en altstemmen en een of twee tenorstemmen droegen vaak een hole opera.
Zo werden grote heldenrollen als die van
Achilles, Alexander, Caesar, Pompejus,
Cyrus en andere figuren uit de Oudheid m
Italic bij voorkeur door castraten gezongen. Bij niet-Italianen viel dit minder in de
smaak. Franse critici spraken van ‘verminkten met meisjesstemmen en weke kinnen’ en van ‘zangers vet als kapoenen’.
Ook de Engelse muziekcrihcus Addison
had vinnige kritiek: ‘Het gaat vaak over de
glorieuze daden van de oude Grieken of
Romeinen. Klinkt het dan niet lachwekkend als we een eunuch een kreet horen
slaken die de indruk meet geven dat hij
een fiere held is?’ Een enkele Italiaan vond
stem en optreden van de castraten eveneens onnatuurlijk. De muziekcriticus
Tragiense schreef omtrent 1750: ‘Wat zouden de Grieken en Romeinen zeggen als ze
een Agamemnon, een Pvrrhus, een Hector,
een Seleucus, een Alexander de Grote, een
Attilius Regulus, een Papirius Cursor, een
Nero, een Hadrianus zagen uitgebeeld
door een baardeloze castraat met de stem
en het uiterlijk van een vrouw?’ Maar dat
was het geluid van een enkeling. ‘Wat kon
het de Italianen schelen dat Scipio een
sopraan en Pompejus een alt was, dat
Hydaspes twintig minuten lang met een
namaakleeuw vocht en ondertussen vocalises op alle toonhoogten produceerde?’
In de loop van de tijd werd de opera
meer en meer het domein van het belcanto.
Behalve door pompeuze voorstellingen
probeerden de theaterdirecteuren publiek
te trekken door het lokmiddel van de zinnenstrelende zang te hanteren. Daarmee
begon de ‘heerschappij van de zangers en

Afb. 6. Christoph Willibald von Cluck.
Gipsborstbeeld naar een origineel van Jean-Antoine
Houdon (Parijs, Musée de l‘Opéra).

de tirannie van de primadonna’s’ die op
de duur tot excessen leidde. Van verschillende zijden werd tegen het midden van
de 18de eeuw kritiek op de opera seria uitgeoefend. Ook de vaak bombastische
tekstboeken kregen er van langs. Zo deed
de snedige opmerking opgeld: ‘Als lets te
dwaas is om het te zeggen, dan zingt men
het\ Op een zeker ogenblik in zijn loopbaan heeft Christoph Willibald von Cluck
(1714-1787) de strijd met de gekunsteldheid in de operamuziek aangebonden
(afb. 6). Enkele van zijn opera’s hebben
hierbij een voorbeeldfunctie gehad. Over
de esthetische functie van de muziek en
haar relatie met de poezie heeft hij zinnige
opmerkingen gemaakt. Na zijn
Rcformoper
Orfeo ed Euridice (1762) zette von Cluck in
het voorwoord op de Alceste (1767) zijn
theorie over de hervorming van de opera
nog eens uiteen. De muziek, die scherp de
karakters moest tekenen, moest weer in

dienst van het drama gesteld worden. De
tekstdichter zag zich tot taak gesteld deze
nieuwe benadering van het dramatisch gegeven te ondersteunen door de taal van
het hart te schrijven en zich van onnodige
cliches te onthouden. Zo kon uiterlijke virtuositeit vervangen worden door een meer
psychologische benadering en een intensivering van de gevoelens. ‘Het was mijn bedoeling’, aldus von Gluck, ‘de muziek te
herleiden tot haar eigenlijke dramatische
essentie, waardoor ze de dichterlijke expressie ondersteunt en de kracht van het
verhaal versterkt zonder de handeling te
onderbreken.’
Neoclassicisme
Het neoclassicisme in de muziek, een van
de stromingen tussen de beide wereldoorlogen, bracht een zekere herleving van de
belangstelling voor onderwerpen uit de

Oudheid. Het vertegenwoordigde een
veelheid van tendenties met als gemeenschappelijke noemer dat men zich wilde
afzetten tegen de romantiek van de 19de
eeuw. Het bracht ook een groeiende interesse voor onderwerpen uit de Oudheid
bij tekstgebonden werken met zich mee. Er
bestond namelijk muziekesthetisch gezien
enig verband tussen neoclassicisme en het
werken met antieke thema’s. Bij de muzikale vormgeving greep men soms terug op
de periode voor de romantiek, de barokmuziek van de 18de eeuw, maar tegelijkertijd waren er ook componisten die een
nieuw beeld van de Oudheid ontwikkelden door middel van het accentueren van
het archai’sche en vreemde. Enerzijds was
er een streven naar ‘klassieke eenvoud’,
zoals Erik Satie (1866-1925) die in extreme
vorm in zijn Socrate (1918) heeft verwezenlijkt (afb. 7), anderzijds was men gekant te-

Afb. 7. Uit de Socrate van Eric Satie: Socrates drinkt de gifbeker.
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pen uit de Oudheid te harmonieren. Eenvoud van harmonie als middel om de sfeer
van de Oudheid te treffen werd bijvoorbeeld door Giorgio Ghedini (1892-1965) in
zijn Le Baccanti (De Bacchanten, 1948) bewust toegepast.

Afb. 8. Tekening van Igor Strawinsky door
Pablo Picasso (1917).
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gen wollige stemmingsmuziek en prefereerde men directheid van muzikale uitdrukking, zoals Igor Strawinsky (18821971) die in zijn middelste scheppingsperiode, te beginnen met de Oedipus rex
(1926), heeft nagestreefd (afb. 8).8 In Italie
kreeg het neoclassicisme dikwijls ook een
politieke dimensie. In de tijd van het fascisme bracht men graag Rome’s vroegere
grootheid in herinnering en met weinig
componisten bewezen lippendienst aan
het regime. Dikwijis was er een nauwe parallel tussen politieke en artistieke ideeen.
Daarbij kwam dat verschillende Italiaanse
componisten een speciale band hadden
met de Oudheid die immers deel uitmaakte van him eigen nationale geschiedenis.
Componisten als Ildebrando Pizzetti
(1880-1968) en Gian Francesco Malipiero
(1882-1973) ondergingen de invloed van
de schrijver Gabriele d’Annunzio, die in
zijn oeuvre elementen van de nationale en
Latijnse traditie verwerkte. Daarbij maakte
niet zeiden de romantiek à la Puccini
plaats voor een terugkeer naar de barok,
zoals in Malipiero’s Orfeide (1922). Een archaïserende stiji leek goed met onderwer-

Distantie
Verschillende mythen hebben iets dat
geldt voor alle tijden. Ze zijn veraf en tegeHjkertijd nabij. Componisten hebben vanuit dit gezichtspunt soms naar muzikale
middelen gezocht om het tijdioze te onderstrepen. Toen de componist Caro in 1983
een bewerking van Aeschylus’ Agamemnon
toonzette in de vorm van een ‘concertspectacle’ (een muziekuitvoering met enkele theateraspecten), verwerkte hij hierin
bewust elementen uit een geheel andere
wereld. We worden geconfronteerd met
invloeden van de vorm van de lijdensmuziek, zoals we die bij Bach en zijn voorgangers vinden. De leider van het koor in de
tragedie doet enigszins aan de rol van de
evangelist in Bachs Passionen denken. En
wanneer we in de intermezzi zinspelingen
op bekende koralen en fuga’s horen, werkt
dat bepaald distantierend. Zo mengde ook
Hans Wemer Henze (geboren 1926) in zijn
opera Die Bassariden (1966; naar Euripides’
Bacchae) verschillende stiji- en tijdniveau’s
door elkaar, waarbij de spelers kostuums
uit verschillende perioden dragen. In dit
modeme theaterwerk met alleriei toevoegingen wordt ook in de muziek een stijimix gehanteerd. Ze gaat dwars door de
tijd van laatmiddeleeuws naar de eigen
tijd.
Primitieve middelen
Dat Carl Orff (1895-1982) een voorkeur
had voor onderwerpen uit het verleden,
met name uit de Oudheid en de Middeleeuwen, spoorde geheel met zijn streven
primitieve middelen opnieuw aan te boren. Zijn Antigonae-muziek (1969)9 bijvoorbeeld heeft in haar gewilde primitiviteit,
waarin voor coloriet en melodie nauwe-

lijks plaats is, iets lapidair-monumentaals
en klinkt direct en bezwerend. Orff hanteert ook in de sobere harmonieen voor de
koren de toonladder van vijf tonen, een bewuste teruggang in de eeuwen. Verder
worden er de elementen van declamatie en
ritme op de voorgrond geplaatst. In de
Antigonae komen geen aria’s voor, maar de
teksten worden, dikwijis op een toon en
onbegeleid, gedeclameerd. De componist
werkt met een merkwaardig assortiment
aan slaginstrumenten, waaronder trogxylofoons, grote spleettrommels, bellen,
aambeelden, castagnetten en Javaanse
gongs.10 Al veel eerder had Darius
Milhaud (1892-1974) in die richting geexperimenteerd. Toen deze in 1913 begon te
werken aan de muziek bij Claudels vertaling van Aeschylus’ Orestie, inspireerde
hot indrukwekkende gegeven hem tot het
zoeken naar nieuwe wegen, vooral op het
gebied van de ritmiek. Zo schreef hij in het
tweede deel van de trilogie (Les Choephores)
als eerste een zuiver ritmische declamatie
voor koor (een zogenaamd scandito-koor),
waarbij aan het slagwerk een bijzondere
rol toebedeeld was. De solospreekstemmen van het spreekkoor werden alleen
door 16 slaginstrumenten ondersteund.
Parodie versterken
De bekendste vertegenwoordiger van de
parodistische muzikale benadering van de
Oudheid is Jacques Offenbach (1819-1880)
geweest. Vooral Orphee anx enfers (Orpheus
in de onderwereld, 1858) heeft furore gemaakt. De antieke onderwereld is geheel
verfranst: de goden dansen er de cancan
en zingen de Marseillaise, De Orpheusmythe, die in de operageschiedenis zulk
een centrale plaats innam, was al eerder
voorwerp van parodie geweest. Als men
de uitwassen van de opera seria op de korrel wilde nemen, werden de pijien van de
satire juist op dit fhema gericht. Reeds in
1689 schreef Renart hierop een muzikale
parodie en in enkele verklankingen uit het
einde van de 18de en het begin van de

19de eeuw word ook bewust een lichte
toets aangebracht om zich tegen de officiele opera af te zetten. Offenbachs persiflage
benadert dikwijis de grenzen van het banale, maar, hoe men er ook over denken
mag, ze heeft als kritisch spiegelbeeld van
het mondaine Parijse leven in het Tweede
Keizerrijk een plaats in de cultuurhistorie.
Niet alleen in de tekst maar ook in de muziek wemelt het van anachronistische modernismen. Ook in het ballet Der Sieg der
Aphrodite (1978) van de Zwitserse componist Peter Benary, dat over het Parisoordeel gaat, zijn scherts en parodie volop
aanwezig. Daartoe draagt ook het eclectisch karakter van de muziek, met tal van
allusies op composities van ondermeer
Igor Strawinsky, Serge Prokofief en Alban
Berg, het zijne bij. De lichtelijk ironische
sfeer spreekt reeds uit de wijze waarop de
door dia’s aangekondigde omkooppogingen door de drie schonen plaatsvinden en
de sfeer in het begin als van een quasi
geunproviseerde repetitie voor een missverkiezing. Anachronistisch werkt ook de
balletdans van Paris en de uitverkoren
Aphrodite aan het slot.
NOTEN
1. Over de betekenis van Parry voor de muzikale omlijsting van antieke toneelstukken zie
C.L. Graves, Hubert Parry (Londen 1926).
Een uitgebreide studie over de componist
Braunfels schreef Ute Jung, Walter Braunfels
(1882-1954) [Studien zur Musikgeschichte des
19. Jahrhunderts 58] (Regensburg 1980).
2. Cf. P.C. Wilson, Wagner’s Dramas and Greek
Tragedy (New York 1919) 20; Gerhard Frommel,
Der Geist der Antike bei Richard Wagner.
In Selbstzeugnissen dargestellt (Berlijn 1933).
3. Een overzicht van de bewaard gebleven fragmenten vindt men bij E. Pohlmann, Griechische
Musikfragmente. Ein Weg zur altgriechischen
Musik [Erianger Beitrage zur Sprach- und
Kunstwissenschaft 8] (Neurenberg 1960); eveneens bij M.L. West, Ancient Greek Music (Oxford
1994). Vgl. ook Th.J. Mathiesen, A Bibliography
of Sources for the Study of Ancient Music [Musical
Indexes and Bibliographies 101 (New Jersey
1974).
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4. A. A. Stanley, Creek Themes in modern Settings
[University of Michigan Studies, Humanistic
Series 15] (New York-Londen 1924, 2de dr.
1972).
5. F. Gevaert, Histoire et theorie de la musique de
l’Antiquité, 2 delen (Brussel 1875-1881).
6. Vgl. R. Weiss, The Renaissance Discovery of
Classical Antiquity (Oxford 1969); Anne Amalie
Abert, Claudio Monteverdis Bedeutung fur die
Entstehung des musikalischen Dramas (Darmstadt
1980).
7. Zie Patrick Barbier, Triomf en tragiek der castraten (Utrecht 1991).
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8. Vgl. I. Strawinsky, Chroniques de ma vie II
(Parijs 1935) 82-96; zie ook Marius Monnikendam, Igor Strawinsky (Haarlem-Antwerpen
1951) 170 e.v.
9. Orff hanteert de schrijfwijze Antigonae.
10. Zie G.L. Lazzato, l’Antigonae di C. Orff,
Dioniso, Bollettino dell’ Istituto Nazionale del
Dramma Antico (juli-okt. 1956); A. Liess, Carl
Orff. Idee und Work (Zurich-Freiburg im
Breisgau 1977, 2de dr.); U. Klement, Vom Wesen
der Alten in den Bühnenwerken Carl Orffs (Leipzig
1958).

Kallirhoë achterna
Emilie M. van Opstall

Enige tijd geleden ben ik begonnen met
een Nederlandse vertaling van Chaireas en
Kallirhoë, een Oudgriekse liefdes- en avonturenroman van dc schrijver Chariton (1ste
eeuw n.Chr.). In het kader van deze vertaling heb ik in de zomer van 1995 een oriënterend bezoek gebracht aan plaatsen die
een belangrijke rol in de roman spelen:
Syrakuse op Sicilie en Milete aan de
Turkse kust.1 Op mijn reis ben ik op zoek
gegaan naar landschappen, gebouwen en
objecten die een rol in het verhaal spelen
en elementen die Chariton bij het schrijven
van Chaireas en Kallirhoë gemspireerd kunnen hebben of wellicht model hebben gestaan voor zijn verhaal.
Een probleem bij de zoektocht naar deze
fysieke wereld wordt gevormd door de
tijdspanne tussen de gebeurtenissen in de
roman (5de eeuw)2 en Charitons eigen tijd
(1ste eeuw n.Chr.). In feite kan al wat hier
tussenin ligt, inspiratiebron voor Chariton
zijn geweest. Ik heb me bij het bezoeken
van de respectievelijke opgravingen daarom niet beperkt tot de 5de eeuw. Zo heb ik
de tempel van Afrodite in Afrodisias (de
plaats van herkomst van Chariton) uit de
3de eeuw bij het verslag betrokken.
Chaireas en Kallirhoë: een samenvatting
Het verhaal van Chaireas en Kallirhoe ontspint zich in Syrakuse aan het einde van
de 5de eeuw. Kallirhoë, een beeldschoon
meisje met wie iedereen wil trouwen, en
Chaireas, een knappe jongeman, zijn bij
hun eerste ontmoeting al meteen verliefd.
Ondanks het feit dat hun vaders politieke
opponenten zijn, trouwen de twee gelie-

ven. Maar de afgewezen huwelijkskandidaten nemen wraak: ze maken Chaireas zo
ziek van jaloezie dat hij zijn jonge vrouwvan overspel verdenkt en haar met een ongelukkige trap schijnbaar om het leven
brengt.
Kallirhoë wordt begraven. Wanneer een
stel piraten onder leiding van hun hoofdman Theron haar graf komt plunderen,
treffen ze haar levend aan. Ze nemen haar
mee om haar vervolgens in Milete als slavin aan de rijke weduwnaar Dionysios te
verkopen. Deze wordt onmiddellijk verliefd. Wanneer Kallirhoë ontdekt dat ze
zwanger is van Chaireas, besluit ze na lang
aarzelen toe te stemmen in een huwelijk
met Dionysios.
Ondertussen heeft men in Syrakuse ontdekt dat Kallirhoë verdwenen is. Theron
wordt opgepakt en bekent wat er is gebeurd. Chaireas gaat met zijn vriend
Polycharmos op zoek naar zijn vrouw.
In Milete wordt zijn schip echter vernietigd en beide mannen worden als slaven.
verkocht aan Mithridates, de satraap van
Carië. Dionysios, die inmiddels ontdekt
heeft dat Kallirhoë getrouwd is met
Chaireas, neemt maar al te graag aan dat
die op zijn schip is omgekomen. Hij probeert Kallirhoë’s verdriet over de dood
van Chaireas te verminderen door haar toe
te staan een reusachtige tombe voor hem
te laten bouwen. Mithridates wordt uitgenodigd op de begrafenis en ook hij valt
meteen voor Kallirhoë’s schoonheid.
Terug in Carie komt Mithridates achter
de identiteit van Chaireas. In een poging
Kallirhoë van Dionysios te verwijderen,
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laat hij Chaireas een brief aan haar schrijven. Deze brief wordt onderschept en naar
Dionysios gebracht, die uit achterdocht
Mithridates ervan beschuldigt zijn vrouw
het hof te maken. Beide partijen vertrekken naar Babylon om het conflict door de
koning van Perzië, Artaxerxes, te laten beslechten. Mithridates tovert Chaireas tevoorschijn en wordt vrijgesproken. Maar
tot een definitieve uitspraak over vvie
Kallirhoë’s wettige echtgenoot is,
Dionysios of Chaireas, komt de koning
niet. Ook zijn hart is door Kallirhoë op hol
gebracht en hij rekt de rechtszaak om haar
in zijn buurt te houden ...
De koning onderneemt pogingen om
Kallirhoe voor zich te winnen, maar zon*
der succes. Dan doet zich een opstand in
Egypte voor. Dionysios maakt Chaireas
wijs dat Artaxerxes hem Kallirhoë heeft
beloofd. Artaxerxes neemt zijn vrouw
Stateira en Kallirhoë mee op veldtocht.
Ook Dionysios volgt de koning. Chaireas
kiest in zijn wanhoop de zijde van de
Egyptenaren. Chaireas en Kallirhoë ontmoeten elkaar opnieuw, bij toeval. Samen
keren ze terug naar Syrakuse, waar him
avonturen eindigen in de tempel van
Afrodite, de god in van de liefde.
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Het historische gehalte van de roman
Chariton introduceert zichzelf aan het begin van de roman met de woorden: ‘Ik ben
Chariton van Afrodisias, de secretaris van
advocaat Athenagoras, en ik zai een liefdesgeschiedenis vertellen die zich in
Syrakuse heeft afgespeeld’. Deze bewoordingen hebben veel weg van de aanhef
van de historiografische werken van
Herodotos en Thoukydides (5de eeuw).
Ook andere auteurs van Griekse romans
hebben deze conventie van de historiografie gevolgd met de bedoeling him werk
binnen dit geaccepteerde genre te plaatsen.
Maar niet alleen door zijn stiji suggereert
de auteur dat er bij Chaireas en Kallirhoë
geen sprake is van pure fictie. Hij introduceert ook historische personen en gebeur-

tenissen in het verhaal.3 Zo is de vader van
Kallirhoë de Syrakusaanse generaal
Hermokrates die in 413 de Atheners versloeg. Zijn dochter was getrouwd met
Dionysios I, die van 405 tot 367 over
Syrakuse heerste. Hun zoon Dionysius II
kwam daama aan de macht.
Van de dochter van de historische
Hermokrates zijn overigens geen avontuurlijke omzwervingenbekend. Wel
wordt ze volgens de biograaf Ploutarchos
door aanbidders belaagd en pleegt ze uiteindelijk zeifmoord (Plout. Dion. 3.2).
Chariton zou haar weer tot leven hebben
gewekt door haar dood slechts een schijndood te laten zijn, die het begin van alle
avonturen van zijn roman vormt. Andere
personen uit het verhaal met een historische pendant zijn Artaxerxes, Stateira,
Mithridates en zeifs de aanvoerder van de
piraten, Theron.
Daamaast vinden we in het verhaal een
aantal geografische referenties aan bestaande plaatsen en landstreken. Lange
tijd heeft men aangenomen dat Charitons
openingszin waarin hij zichzelf presenteert
allegorisch opgevat moest worden.
Afrodisias, ‘stad van Afrodite’, zou een
toespeling zijn op Afrodite, de godin van
de liefde.4 Maar er zijn verschillende plaatsen met deze naam geweest: Afrodisias in
Carie was een belangrijk centrum voor de
cultus van Afrodite en er was een beroemde beeldhouwersschool gevestigd. Tevens
zijn er inscripties met de namen
Athenagoras en Chariton gevonden.
Naast Afrodisias komen de historische
plaatsen Syrakuse, Athene, Milete, Priene,
Babylon, Arados en Paphos in het verhaal
voor. Hiervan treden Syrakuse en Milete
het meest op de voorgrond. Gedetailleerde
beschrijvingen worden van beide steden
niet gegeven, maar bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld tempels, theaters, havens
en marktplaatsen, keren herhaaldelijk terug in het verhaal. Volgens sommigen5 is
Chariton alleen bekend geweest met de topografie van Milete. Vandaar dat hij over

Milete als enige stad details zou hebben
gegeven. Charitons woorden over de haven Dokimos en de tempel van Homonoia
zouden serieus genomen moeten worden.
Anderen6 hechten belang aan de rol van
lonie als geheel in Charitons roman, met
name de verhouding tussen Milete en
Priene, die ook door archeologische opgravingen bevestigd wordt. Het fictieve verhaal van Chaireas en Kallirhoë heeft zijn
wortels in ieder geval in de historisch-geografische werkelijkheid.
Syrakuse
Van Syrakuse worden in Chaireas en
Kallirhoë verschillende aspecten genoemd:
het heiligdom van Afrodite, de sportschool, de nauwe steegjes, het theater en
het graf van Kallirhoë aan de kust. Enkele
locaties zijn gemakkelijk in het huidige
Syrakuse terug te vinden, zoals het theater.
In andere gevallen kost dat meer moeite,
hetzij doordat Charitons beschrijving te
summier is, hetzij doordat het antieke
Syrakuse voor het grootste deel verborgen
gaat onder het hedendaagse Syrakuse.
a. Het heiligdom van Afrodite
(I.1.4, V.5.5, VIII.8.15)
Afrodite is de leidende godheid in
Charitons roman. Ze is het geheim van
Kallirhoë ’s schoonheid, waarvoor iedereen, uit pure bewondering of spontane
verliefdheid, zwicht. Kallirhoë wordt verschillende malen met Afrodite vergeleken
en zeifs wel eens voor haar aangezien. Aan
Afrodite gewijde tempels komen in de roman voor in Syrakuse, bij Milete, op het eiland Arados en op Pafos.
In boek I bezoekt Kallirhoë tijdens het festival ter ere van Afrodite met haar moeder
Afrodite’s heiligdom te Syrakuse. Ze heeft
zojuist Chaireas ontmoet, is hevig verliefd
en smcckt dc godin haar deze man tot echtgenoot te geven: ze valt neer voor het cultusbeeld en kust Afrodite’s voeten. In boek
V, ver weg van Syrakuse, droomt Kallirhoë
van dit bezoek aan de tempel.

Afb. 1. Venus, 2de eeuw n.Chr.
(Syracuse, Archeologisch Museum).

Gezien Afrodite’s rol in Chaireas en
Kallirhoë zou het natuurlijk interessant zijn
als er in Syrakuse tastbare bewijzen voor
de aan Afrodite gewijde cultus waren.
Maar tot nu toe is er geen heiligdom van
Afrodite gevonden. In het archeologisch
museum van Syrakuse trot ik wel een
klein terracotta votiefbeeldje aan dat
Afrodite voorstelt (tweede helft 5de eeuw).
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Het enige andere beeld van Afrodite in het
museum is een Venus uit de Romeinse tijd
(afb. 1).
In Syrakuse zijn de fundamenten van
een heiligdom en een votiefdepot van het
godinnenpaar Demeter en Persefone
gevonden. Daamaast zijn er de resten van
een aantal andere tempels: van Zeus
(5de eeuw), Apollo (7de eeuw) en Athene
(5de eeuw). Onder de fundamenten van
doderne gebouwen ligt nog een heiligdom
verborgen. Aan welke godheid dit gewijd
is geweest, is tot op heden met duidelijk.
Afrodite misschien?
b. De nauwe steegjes (I.1.6, 1.13, 5.1)
Chaireas’ en Kallirhoë’s eerste ontmoeting
is door Eros gepland in de nauwe steegjes
van Syrakuse:
Er was een volksfeest ter ere van Afrodite en
bijna alle vrouwen gingen naar haar tempel.
Kallirhoë was nog nooit buitenshuis geweest,
maar omdat haar vader haar had opgedragen
de godin eer te bewijzen, ging ze onder leiding
van haar moeder op weg. Precies op dat moment liep Chaireas van de sportschool naar
huis, schitterend als een ster. Want op zijn stralende gezicht glom een bios van het worstelen,
als goud op zilver. Het toeval wilde nu dat ze
op een nogal nauwe straathoek tegen elkaar
botsten - de god had het zo gepland dat ze elkaar wel moesten zien. En dus sprong er onmiddellijk een vonk over. Schoonheid ging
hand in hand met hoge afkomst... (I.1.6).
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In I.1.13 dienen de steegjes als entourage
voor de bruiloft: ze worden volgehangen
met kransen en fakkels, terwiji de voorportalen van de huizen worden besprenkeld met wijn en mirre. In I.5.1 vormen ze
de achtergrond van een dramatische gebeurtenis: op het moment dat Kallirhoë
voor dood neervalt, weerklinkt de klacht’
van het volk in de nauwe steegjes tot de
zee aan toe.
Op mijn wandelingen door het huidigeOrtygia (het schiereiland waar Syrakuse

Afb. 2. Plattegrond van Syracuse met schiereiland
Ortygia.

op ligt), heb ik de wijk bezocht waarvan de
zeer smalle straten het stratenpatroon
weergeven dat in de 7de eeuw ontstaan is
(afb. 2). Het is met moeilijk je voor te stellen dat de bovengenoemde gebeurtenissen
zich hier hebben afgespeeld (afb. 3).
c. Het theater (I.1.11, III.4.4, VIII.8.15)
Het theater wordt in het verhaal driemaal
genoemd in verband met volksvergaderingen. Theaters word en in de Oudheid niet
alleen gebruikt voor toneel-opvoeringen,
maar ook voor politieke bijeenkomsten.
Het beroemde Griekse theater dat zich in
Syrakuse bevindt, stamt uit de eerste helft
van de 5de eeuw en is tot op de dag van
vandaag in gebruik. Het ligt even buiten
de antieke stad, is uit de rotsen gehouwen
en kijkt uit over de zee. Zowel de ligging
als het prachtige panorama doen denken
aan het theater in Milete. De overeenkomsten tussen Syrakuse en Milete beperken
zich overigens niet tot de theaters, de plattegronden van Syrakuse en Milete vertonen eveneens opvallende overeenkomsten.

Afb. 3. Nauwe steegjes te Ortygia (Syrakuse).
Foto auteur.

In de roman zijn dergelijke parallellen tussen Syrakuse en Milete ook te vinden.
Kallirhoë vergelijkt de havens van
Syrakuse met die van Milete. Verder spiegelt ze opzettelijk Chaireas’ graf in Milete
aan haar eigen graf in Syrakuse (zie beneden).
d. Het graf van Kallirhoë aan de kust
(I.6.5, 9.1ff., III.S.lff., IV.7.8)
Kallirhoë’s graf - de tombe voor Hermokrates; hele familie - wordt in de roman
omschreven als indrukwekkend. Gezien
de positie van Hermokrates valt dit ook
wel te verwachten. De tombe is dichtbij
zee gelegen, zodat ook mensen die van ver
aan komen varen haar kunnen zien. De
tombe is stevig afgesloten met stenen: de
rovers hebben mokers nodig om haar open
te broken. Binnenin de tombe moet behoorlijk wat ruimte zijn, want ze is als een

schathuis volgestopt met grafgiften van
goud en zilver. Er is daarbij nog ruimte
voor Kallirhoë om zich te kunnen bewegen
en in een hoek te kruipen op het moment
dat een van de rovers naar binnen gaat.
Het is aannemelijk dat de tombe uit het
verhaal berust op pure fictie en een verband leggen tussen de roman en de historische werkelijkheid (bijvoorbeeld in de
vorm van de tombe van de dochter van de
historische Hermokrates) zou in dit geval
uitermate speculatief zijn. De tombe van
Kallirhoë zoeken is niet erg zinvol en ik
ben slechts op zoek gegaan naar tombes
die overeenkomen met de beschrijving uit
de roman en als illustratie voor de lezer
kunnen dienen, of een mogelijke inspiratiebron voor Chariton zijn geweest bij het
schrijven van zijn roman. Alleen zijn die in
Syrakuse niet makkelijk te vinden. De
necropolen die in en rond het huidige
Syrakuse zijn opgegraven komen qua
datering in aanmerking, maar liggen geen
van alien in de buurt van de zee of zijn
door urbanisatie al in de 3de eeuw onder
de fundamenten van huizen komen te
liggen.7
Milete
In tegenstelling tot Syrakuse is Milete geen
moderne stad geworden. Van de antieke
stad resten alleen nog de mines, verspreid
in het landschap. Een groot voordeel van
deze situatie is dat je je nog steeds een
beeld van Milete als geheel kunt vormen:
de opgravingen worden niet door moderne gebouwen aan het oog onttrokken.
Milete’s havens zijn al vroeg door de
rivier de Meander dichtgeslibd, waardoor
het opgravingsgebied niet langer aan de
kust maar een eindje landinwaarts ligt.
De kustlijn van de antieke stad is nog
steeds te herkennen, zij het met moeite.
De plattegrond van Milete vertoont frappante gelijkenis met die van Syrakuse (vgl.
afb. 2 en 4). Beide steden zijn op een
schiereiland gebouwd en beschikten over
verscheidene havens. Kallirhoë voelt zich
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Afb. 4. Plattegrond Milete (uit: Bayhan 1993).

in Milete ondanks alles toch enigszins
thuis. Wanneer zij naar Babylon moet voor
de rechtszaak doet het haar pijn Milete te
verlaten:
Het deed Kallirhoë verdriet dat ze ver van de
Griekse zee werd weggevoerd. Want zolang de
havens van Milete binnen haar gezichtsveld
lagen, leek het net of Syrakuse heel dichtbij
was. Bovendien gaf ook het graf van Chaireas
haar veel troost (IV.7.8).

In de roman worden van Milete onder andere het huis van Dionysios genoemd, de
tempel van Afrodite in de buurt van dit
huis, de tempel van Homonoia, de havens,
(een van) de marktplaats(en) en, het meest
interessante: het graf van Chaireas.
e. Het buitenhuis van Dionysios
(I.ll.8, 12.1, 13.5, II.17, 2.2, III.6.1)
De piraat Theron legt zijn schip op veilige
afstand van Milete voor anker. Na aankomst legt Theron deze afstand naar
Milete te voet af, om de boel te verkennen.
In Milete raakt hij aan de praat met Leonas
en hij biedt hem Kallirhoë aan.
(Theron:) /... Vanwege de tolheffingen verblijven we aan de rand van de stad en ons schip
ligt op tachtig stadien” daarvandaan voor anker/ Hij beschreef de plek. (Leonas:) ‘Maar dan
hebben jullie al bij ons landgoed aangemeerd!
Dat is ook mooi! Het lot brengt jullie naar
Dionysios toe. Laten we dan naar het landgoed
gaan, op die manier kunnen jullie ook op
krachten komen na de zeereis. Het landhuis
daar in de buurt is namelijk luxueus ingericht/
Theron was zeer in zijn nopjes, want hij dacht
dat de koop gemakkelijker zou verlopen wanneer die niet in het openbaar plaatsvond maar
op een afgelegen plek, en hij zei: ‘Laten we
morgenochtend vertrekken, jij naar het landhuis en ik naar m’n schip, vanwaaruit ik de
vrouw naar je toe zal brengen/ Deze afspraak
maakten ze. Ze gaven elkaar de hand en gingen
weg (1.13.5).

Ook uit enkele andere passages blijkt dat
Dionysios’ landhuis bij de zee ligt. Over
het interieur van het huis wordt niet uitgeweid, maar er was in ieder geval een badkamer waar Kallirhoë door de slavin
Plangon verzorgd wordt en waar haar
zwangerschap ontdekt wordt. Dionysios’
huis (of andere landhuizen van het door
Chariton beschreven type) valt helaas niet
te lokaliseren omdat er in de roman geen
windrichting gegeven wordt, hetgeen het
zoeken een onmogelijke opgave maakt.
De scenes die zich in en rond Dionysios’
huis afspelen blijven dus enigszins in
nevelen gehuld.
f. De tempel van Afrodite
(II.2.7, IIII.2.12, 2.14, 6.3)
Afrodite’s tempel lag dicht bij Dionysios’
landhuis, langs een weg. Vlak na
Kallirhoë’s aankomst vertelt de slavin
Plangon erover. Ze zegt dat de godin zeif
regelmatig in de buurt verschijnt en dat de
buren en de mensen uit de stad er vaak komen offeren.9 Ook Dionysios slaatgeen gelegenheid over om er even langs te gaan.
In de tempel spelen zich cruciale gebeurtenissen af: Kallirhoë knielt er voor het
beeld van Afrodite, precies zoals ze dat in
Syrakuse deed. Dit keer met het verzoek
haar na alle misere nooit meer bij een man
in de smaak te laten vallen. Maar Afrodite
heeft andere plannen en in dezelfde tempel ontmoet Dionysios Kallirhoë, ziet haar
eerst aan voor Afrodite en wordt vervolgens hevig verliefd ... Wanneer Chaireas
met Polycharmos in Milete belandt, komt
ook hij in de tempel van Afrodite. Geknield voor haar beeld valt zijn oog op een
gouden votiefgeschenk in de vorm van
Kallirhoë, door Dionysios aan Afrodite geschonken. Hij krijgt vervolgens te horen
dat Kallirhoë met een ander getrouwd is.
De tempel ligt op loopafstand van de zee,
zoals we vernemen wanneer Kallirhoë de
tempel verlaat om aan boord van het schip
te gaan dat haar naar Milete zal brengen.
29

Afb. 5. Fries met jagende Eroten, afkomstig van
het Theater van Milete (Izmir, Archeologisch
Museum). Foto auteur.

Afrodite’s tempel zelf is niet opgegraven,
maar enkele objecten in musea duiden erop dat de godin wel een rol vervulde in
het dagelijks leven in Milete. In het museum van Milete heb ik zeven marmeren
beeldjes van Afrodite aangetroffen. Een
enkele hiervan is gedateerd (1ste en 2de
eeuw n.Chr.). Ook in het archeologisch
museum van Izmir zijn verschillende objecten uit Milete opgesteld die met dc cultus van Afrodite te maken hebben: een
marmeren beeld van Afrodite en een fries
van de ombouw van het theater van Milete
waarop gevleugelde eroten staan afgebeeld die zich aan de jacht wijden (afb. 5).
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g. Milete centrum (I.12.6, II.1.6)
In de roman worden van het centrum van
Milete verschillende locaties genoemd
zonder al te precieze omschrijvingen: een
kroeg waar Theron zit te peinzen over de
manier waarop hij Kallirhoë aan de man
moet brengen, het grote en luxueuze huis
van Dionysios en het huis van diens slaaf
Leonas.
Interessanter zijn de vermelding van ‘de’
markt en de haven(s). In Milete zijn maar
liefst drie marktplaatsen gevonden, die gedeeltelijk zijn opgegraven. Weike van de
drie we ons bij ‘de’ marktplaats moeten
worstellen, is niet duidelijk. De meest op-

vallende is in ieder geval de noordelijke.
Of liever gezegd was, omdat de spectaculaire façade van de toegangspoort naar het
archeologisch museum in Berlijn getransporteerd is.
Volgens de geograaf Strabo (64 v.Chr. 21 n.Chr., boek 14.1.6) had het twee kilometer lange schiereiland waar Milete op
lag vier havens. In de roman wordt dit
specifieke aantal nergens genoemd. De piraat Theron is de eerste in de roman die
over een van de havens van Milete
spreekt. Hij maakt met Dionysios’ slaaf
Leonas een opzettelijk onduidelijke afspraak in ‘de’ haven (hij is namelijk niet
van plan op te komen dagen). Elders geeft
Dionysios Leonas de opdracht om alle havens (en kroegen) te doorzoeken om
Theron te vinden. Ook roemt hij Milete’s
mooie havens waar vaak Syrakusanen
aanmeren. Kallirhoë zai bij een van de havens een tombe voor Chaireas laten bouwen (zie beneden). De enige haven die bij1
name wordt genoemd is ‘Dokimos’, in de
buurt van Dionysios’ huis.
Vanaf de hoogste plaats in Milete, namelijk de bovenste banken van het theater, is
het mogelijk een groot deel van de kustlijn
van het antieke Milete met het blote oog te
volgen. Er zijn twee baaien (havens) te
identificeren. In zuid-westelijke richting,
het dichtst bij het theater, lag de haven die
nu met de naam Theaterbaai’ wordt aangeduid, met eromheen de stadsmuur. In
noord-oostelijke richting lag de haven die
nu met de naam ‘Leeuwenbaai’ wordt aangeduid: deze naam is ontleend aan de
twee stenen leeuwen die aan de ingang
van de haven liggen en waartussen in de
Oudheid een ketting werd gespannen om
de haven af te sluiten.
De Leeuwenbaai spreekt bijzonder tot de
verbeelding. Je kunt hier een goede indruk
krijgen van afmetingen en bouwwerken.
lets anders dat de moeite waard is om
even bij stil te staan, is het zogeheten grote
havenmonument. Dit werd ter ere van de
Romein Pompeius opgericht naar aanlei-

ding van zijn overwinning op de piraten in
63 v.Chr. Het is gezien de datering met
direct relevant voor de roman, maar geeft
wel een aardig beeld van handel en piraterij in en om Milete. Verder zijn er nog een
havenstoa en een havenpoort (1ste eeuw
n.Chr.).
h. Het graf van Chaireas (IV.1.5-6,17.8)
Dionysios wil het liefst dat Kallirhoë
Chaireas vergeet en hij stelt voor een cenotaaf voor hem te bouwen:
‘Liefste, laten we naar de stad gaan. Dan geven
we de opdracht daar, voor de stad, een graf te
bouwen dat zo groots en indrukwekkend is dat
het zelfs van ver op zee door de mensen gezien kan
worden.10 Milete’s havens zijn moot en ook
Syrakusanen meren er vaak aan/ ... Zodra
Kallirhoe naar de stad was gegaan, liet ze op
een heuveltje aan de kust een grafmonument
bouwen, volkomen identiek met haar graf in
Syrakuse qua vorm, grootte en kostbaarheid.
Ook dit graf was dus net als het hare voor iemand die nog in leven was (IV.1.5-6).

In Milete zijn grafmonumenten die inderdaad model zouden kunnen hebben gestaan voor Chaireas’ graf - en daarmee
ook dat van Kallirhoë. In het centrum van
Milete zijn drie ‘heroöns’ (monumentale
graven voor belangrijke burgers) gevonden. Twee daarvan zijn vanwege hun ligging en datering voor ons interessant.
Beide stammen uit de Hellenistische tijd:
de één ligt aan de Leeuwenbaai en de ander aan de Theaterbaai.”
Het heroon in de Leeuwenbaai ligt hoog
achter het theater en is vanaf het water
goed te zien. Door verbouwingen in de
Romeinse tijd is het grotendeels verwoest.
Aan de oost- en westzijde van het gebouw
zijn kamers en in het midden bevindt zich
een binnenplaats. In twee kamers zijn
delen van een mozaiek van kiezelstenen
gevonden. In een ronde kamer op de binnenplaats bevindt zich de eigenlijke grafkamer van twee bij twee meter met ruimte

voor vijf lichamen. In het midden van de
ronde kamer is een rechthoekige offerkuil
aangebracht waar men dodenoffers bracht
De archeologe Suzan Bayhan (1993, p. 76)
merkt over dit heroon op dat het ‘ongetwijfeld voor een zeer belangrijk burger
van Milete is gebouwd, maar dat het nog
niet bekend is wie dat is geweest’.
Het heroon in de Theaterbaai ligt vlak bij
de westelijke marktplaats, op een heuvel- ‘
tje. Het moet achter de stadsmuur hebben
gelegen maar toch goed zichtbaar zijn geweest voor binnenvarende (Syrakusaanse!)
schepen. Ook dit heroon was oorspronkelijk Hellenistisch, maar is in de Romeinse
tijd verbouwd. Het bestond uit een gewelfde grafkamer op een podium met trappen
aan de noordzijde. De grafkamer is in later
tijden door de daar gevestigde Seltjoeken
verbouwd en is door een aardbeving in
1955 bijna geheel verwoest. Nu is deze kamer niet meer voor publiek toegankelijk.
Buiten het monument liggen nog enige
brokstukken van het relief dat het monument eens een kostbaar uiterlijk moet hebben gegeven: op het relief staan eroten op
jacht afgebeeld - een toepasselijk thema
voor Chaireas en Kallirhoë! Op grond van de
locatie en de reliefs is het naar mijn idee
het meest aantrekkelijk aan te nemen dat
dit grafmonument model heeft gestaan
voor het verhaal.
Afrodisias
Afrodisias was de stad waar Chariton
werkte (zie boven). Mogelijk hebben indrukken die hij daar heeft opgedaan hem
gemspireerd bij het schrijven van zijn roman. Het is daarom interessant ook stil te
staan bij enkele aspecten van Afrodisias, al
is deze plaats niet van belang voor het verhaal zelf.
Zoals gezegd speelt de godin Afrodite
een belangrijke rol. Desondanks heb ik
noch in Syrakuse noch in Milete duidelijke
sporen van een aan haar gewijde cultus gevonden. In Afrodisias, de naam zegt het al,
is de situatie anders: de belangrijkste go-
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nieuw opgebouwd. Het eigenlijke tempelgebouw is in later tijden als Byzantijnse
kerk gebruikt en draagt daar nog sporen
van. De oorspronkelijke vorm van de tempel is alleen in de fundamenten te herkennen. Verschillende onderdelen zijn weliswaar bewaard gebleven, maar opnieuw
gebruikt.
In het museum van Afrodisias zijn veel
Romeinse beeldhouwwerken van zeer goede kwaliteit opgesteld. In de Afrodite-zaal
is een imponerende marmeren kopie van
het cultusbeeld van Afrodite te zien
(afb. 6). De godin is frontaal afgebeeld met
een glad neerhangend gewaad. Op het gewaad zijn de drie Gratien, Artemis en
Apollo en de ontvoering van Europa afgebeeld. Oorspronkelijk waren deze figuren
waarschijniijk geborduurd of geweven op
een gewaad. Dit cultusbeeld in Afrodisias
illustreert prachtig hoe we ons het cultusbeeld van Afrodite in de roman moeten
voorstellen: Kallirhoë en Chaireas geknield
voor haar, strong en indrukwekkend.
Zonder dit voorbeeld uit Afrodisias zou
het moeilijk zijn een indruk te krijgen van
de cultus rond Afrodite die in de roman zo
prominent aanwezig is.

Afb. 6. Afrodite, marmeren kopie (Afrodisias,
Alcheologisch Museum).
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din van deze plaats is Afrodite. Haar ternpel ligt nog steeds temidden van de overweldigend mooie Carische heuvels. Van
de 2de eeuw v.Chr. tot de 4de eeuw n.Chr.
ontving de stad van Rome privileges voor
het heiligdom van Afrodite.
De tempel van Afrodite starnt waarschijniijk uit de 1ste eeuw. De entree is op-

De landschappen, gebouwen en objecten
die ik op mijn reis bezocht heb, geven een
goed beeld van de fysieke wereld van
Chnirens en Kallirhoë en werpen nieuw licht
op de historisch-geografische component
in de roman.
Er is beweerd dat Chariton alleen bekend
was met Milete en van Syrakuse bijna niets
wist: hij zou voor zijn verhaal alleen elementen hebben gebruikt die in iedere
Hellenistische stad aanwezig zijn: een agora, een gymnasium en een theater. Toch is
de overeenkomst tussen Syrakuse en
Milete in ligging en sfeer frappant: beide
schiereilanden hebben een weids uitzicht
over zee en meerdere havens. Kan dat toeval zijn? Chariton moet bovendien lets van
Syrakuse hebben geweten om Kallirhoë
een vergelijking te kunnen laten maken

tussen Milete en Syrakuse.
Doordat Milete niet onder moderne bebouwing is komen te liggen, is het mogelijk een good beeld van de antieke stad te
krijgen. Vele elementen uit Chaireas en
Kallirhoë zijn op de huidige opgravingsplaats nog te vinden en leveren nuttige
achtergrondinformatie voor het verhaal
op. Ik denk hierbij aan de antieke kustlijn,
de ligging van de havens, de stadsmuur,
de marktplaats, de beeldjes van Afrodite,
het graf van Chaireas - en daarmee tegelijkertijd het graf van Kallirhoë. De haven
Dokimos en de tempel van Homonoia, die
wel a Is historisch beschouwd zijn, zijn helaas niet te localiseren.
De indrukken die ik in Afrodisias heb opgedaan rond de cultus van Afrodite vind
ik persoonlijk bijzonder inspirerend bij het
vertalen van Chaireas en Kallirhoë. Ik denk
daarbij met name aan het cultusbeeld. De
illustraties die ik op mijn reis heb verzameld, zullen naar ik hoop ook de toekomstige lezers van mijn vertaling tot de verbeelding spreken.
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NOTEN
1. De reis werd gefinancierd door het
Philologisch Studiefonds.
2. Tenzij anders vermeld hebben tijdsaanduid in gen in dit artikel telkens betrekking op de
eeuwen v.Chr.
3. Cf. Goold (1995) in de introductie van zijn
vertaling. Hij verklaart hiermee tevens enige inconsistenties in het verhaal.
4. Verder zou ‘Chariton’ voor de ‘Chariten’
staan, de Griekse naam voor de Gratien (heel
toepaselijk bij een roman waarin Afrodite de
belangrijkste godheid is). ‘Athenagoras’ zou
verwijzen naar een Syrakusaanse tijdgenoot
van Hermokrates (Rohde 1876, 520 e.v.).
5. Plepelits (1976) 3.
6. Wilamowitz (1912) 259.
7. Ook de Necropoli Grotticelle komt niet in
aanmerking: daar zijn grote uit de rots gehouwen graven te vinden, en Kallirhoë’s graf was
een losstaand bouwwerk, zoals uit de parallel
met Chaireas’ graf blijkt.
8. Een stadion bedraagt 165 tot 192.3 m (de
lengte van een stadion verschilt per stad). De
afstand van de ankerplaats tot de stad bedroeg
dus maximaal 16 km.
9. Elders in de roman worden de woorden van
Plangon bevestigd: de tempel wordt tamelijk
druk bezocht door de plaatselijke bevolking.
Wanneer Kallirhoë naar de tempel gaat moot zij
alle aanwezigen verzoeken weg te gaan om alleen te kunnen zijn (III.2.12).
10. De cursieve passage komt uit de Odyssee
24.83, waar het graf van Achilles wordt beschreven.
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Alkibiades in het nauw
Mario Molegraaf en Hans Warren

Onderstaande tekst is een fragment uit de volledige vertaling van de Alkibiades zoals die is
opgenomen in deel 6 van onze reeks Platovertalingen dat in het voorjaar van 1997 verschijnt.
De Alkibiades is een werk dat in onze tijd weinig
wordt gewaardeerd. Ten onrechte, menen wij:
het is een zeer levendig, geestig en verhelderend gesprek dat de veertigjarige Sokrates en
de twintigjarige Alkibiades voeren.
Aan de vooravond van Alkibiades’ politieke
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ALKIBIADES

loopbaan maakt Sokrates de jongeman, die alles méé lijkt te hebben, duidelijk dat het hem
aan iets wezenlijks ontbreekt. In dit fragment
(Alkibiades I,118 B - 120 B) geeft Plato een verrassend beeld van de politick van toen én van
vandaag. Want het zai niemand moeilijk vallen
in de Nederlandse of Belgische parlementen hedendaagse versies van Meidias de kwarteltikker aan te wijzen.

Nou nou, Alkibiades, wat zit jij in het nauw! Ik deins ervoor terug de
term te gebruiken, toch moet ik het maar zeggen nu we onder ons zijn: jij
hebt met de ergste vorm van onkunde te kampen, m’n beste. Het zijn helemaal je eigen woorden die tot deze beschuldiging leiden. Vandaar zeker dat je je in de politick wilt storten voor te zijn opgeleid. Jij bent met
de enige met wie het zo gesteld is. Voor bijna al degenen die onze stad
besturen geldt hetzelfde. Er zijn maar een paar uitzonderingen, onder
wie misschien jouw voogd Perikles.
Ze zeggen temninste over hem dat hij niet vanzelf zo wijs is geworden,
Sokrates, maar door met vele wijzen om te gaan, zoals Pythokleides en
Anaxagoras. En nu - hoe oud hij ook is - onderhoudt hij om deze reden
contact met Damon.
Goed, maar heb je ooit iemand gezien, die ergons deskundig in was,
zonder dat hij een ander in zijn vak deskundig kon maken? Neem de
man die je lezen en schrijven leerde. Hij was er zelf deskundig in, en
maakte jou of wie hij ook wilde er eveneens deskundig in. Dat klopt, hè?
Ja.
En jij, die het van hem hebt geleerd, zult het vast ook een ander kunnen
leren?
Ja.
Hetzelfde geldt toch ook voor de kitharaspeler en de sportleraar?
Zeker.
Volgens mij is het een overtuigend bewijs dat je inderdaad over een bepaalde kennis beschikt, wanneer je in staat bent die kennis aan een ander
door te geven.
Zo denk ik er ook over.
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Ja? Kun je me dan vertellen wie door Perikles tot een wijs man is gemaakt? Zullen we met zijn zonen beginnen?
Wat bewijst dat nu, Sokrates, wanneer Perikles’ zonen allebei onbenullen zijn?
Je broer Kleinias dan.
Wat moeten we met een dwaze figuur als Kleinias?
Aangenomen dat Kleinias een dwaas is en de zonen van Perikles allebei
onbenullen zijn, wat voor reden kunnen we dan aanvoeren dat hij jou
verwaarloost, terwijl je er zo slecht aan toe bent?
Dat ligt, denk ik, aan mij, aan mijn eigen onoplettendheid.
Noem dan van alle Atheners en vreemdelingen, slaaf of vrij man, eens
iemand die vanwege zijn omgang met Perikles wijzer is geworden. Zoak
ik je, vanwege hun omgang met Zeno, Isolochos’ zoon Pythodoros en
Kalliades’ zoon Kallias kan noemen. Na Zeno honderd mina te hebben
betaald, werden zij allebei wijs en maakten ze naam.
Bij Zeus, dat kan ik niet.
Zie je wel? Maar wat heb je dan voor plannen met jezelf? Blijven steken
bij wat je nu bent of je best gaan doen?
Daar moeten we het samen eens over hebben, Sokrates. Maar wat je zei
heeft me aan het denken gezet en ik kan het met je eens zijn. Zij die onze
stad besturen lijken me, op een paar na, inderdaad mensen met weinig
ontwikkeling te zijn.
En wat wil dat zeggen?
Wanneer zij wat ontwikkelder waren, zou iemand die het tegen hen op
wil nemen ook zeif onderlegd en geoefend moeten zijn, alsof hij de strijd
met atleten aanging. Maar aangezien die lui zonder kennis van zaken in
het stadsbestuur beland zijn, is het de vraag waarom je je met studie en
oefening bezig zou moeten houden. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ik alleen al door mijn natuuriijke aanleg ver boven hen sta.
Nou nou, m’n beste, wat zeg je daar toch? Dat is toch niets voor iemand
met jouw uiterlijk en verdere gaven.
Hoezo? Waar doel je toch op, Sokrates?
Het irriteert me vanwege jou en mijn verliefdheid.
Waarom?
Omdat je je verwaardigt het tegen die mensen van hier op te nemen.
Tegen wie zou ik het anders op moeten nemen?
Is dat nu een vraag voor een man die meent voor grote dingen voorbestemd te zijn?
Hoe bedoel je? Moot ik het niet tegen hen opnemen?
Welnee. Wanneer je overwoog stuurman te worden op een trireem die
juist de slag aanging, zou je je er dan tevreden mee stellen meer van de
stuurmanskunst at te weten dan de andere opvarenden? Je weet dat die
voorsprong nodig is, maar zou je niet eerder op je eigenlijke tegenstanders letten,in plaats van, zoals nu gebeurt, op je medestanders? Je meet
volgens mij dusdanig ver boven hen verheven zijn dat ze zich te klein
voelen om tegen je te willen strijden, maar juist zo tegen je opzien dat ze
samen met jou tegen de vijand willen strijden. Aangenomen tenminste
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dat jij inderdaad van plan bent je door een sterk optreden te onderschei-”
den, door lets dat jou en je stad waardig is.
Nou, dat ben ik zeker van plan.
Er trots op wezen wanneer je beter dan je soldaten bent, in plaats van op
de aanvoerders van de tegenpartij te letten, na te gaan of je ook beter
bent dan zij, en je studie en oefening op hen af te stemmen, is dus echt
iets voor jou!
Over welke tegenstanders heb je het eigenlijk, Sokrates?
Weet je niet dat onze stad steeds weer in oorlog raakt met de Spartanen
en de Grote Koning?
Je hebt gelijk.
Nou, als jij het idee hebt leider van onze stad te worden, zou het dan
geen goede gedachte zijn je in te prenten dat je het tegen de koningen
van Sparta en Perzië op moet nemen?
Daar kon je best eens gelijk in hebben.
Nee, m’n beste! je moet op Meidias de kwarteltikker en op andere lieden
van dat kaliber letten. Zij proberen de stad te besturen, terwiji ze door
him gebrek aan vorming nog altijd - om een vrouwenterm te gebruiken
- een slavenkapsel in hun ziel dragen dat ze maar niet afzweren. Lui die
zich nog altijd in een raar taaltje uitdrukken en die naar onze stad kwamen om ons te vieien in plaats van ons te leiden. Dat zijn de mannen met
wie jij - zo kan ik je verzekeren - rekening zult moeten houden!
Wanneer je zo’n strijd wilt aangaan, kun je jezelf gerust verwaarlozen,
en hoef je niet te leren wat er geleerd moet worden, je te oefenen in wat
oefening vergt, al die voorbereiding te ondergaan - je kunt je zonder
meer met de politick gaan bemoeien.

Oudhistorisch allerlei (1)
Catilina: held of schurk?
Fik Meijer

Politici moeten maar afwachten hoe latere
generaties over hen zullen oordelen.
Of dat oordeel goed, slecht of gematigd is,
hangt in de eerste plaats at van hot doen
en laten van de persoon zelf. Als zijn persoonlijk leven en politick handelen een
toonbeeld van deugdzaamheid zijn geweest, is er weinig reden de kritiek van
latere geschiedschrijvers te vrezen. Wanneer een van beide niet in alle opzichten
onbesproken was, is er aanleiding tot ongerustheid. Als een politicus met omstreden ideeen ook nog de pech had een
polideke tegenspeler te hebben die en de
gave van het woord bezat en ook nog in
staat was zijn politieke boodschap op
schrift uit te dragen, wordt de kans op een
gunstig oordeel tot een minimum gereduceerd.
lemand voor wie dat laatste zeker opgaat, is de Romeinse senator Lucius
Sergius Catilina, een telg uit een oude
Romeinse familie die haar afkomst terugvoerde tot in mythische tijden, tot Sergius,
een van de metgezellen van de legendarische Aeneas die na de verwoesting van
Troje naar Italië was gekomen. Sergius’ nakomelingen hadden een reputatie van
dapperheid verworven. Een van hen raakte tweeentwintig keer gewond en zeifs
toen hij in een gevecht zijn linkerhand had
verioren, weigerde hij het strijdperk te verlaten. Ook in de politick hadden Catilina’s
voorvaderen zich niet onbetuigd gelaten.
Voor Catilina lag dus een glanzende
carriere in het verschiet.
Zo ging het aanvankelijk ook. Hoewel hij
in zijn jeugd een nogal woelig leven had

geleid, doorliep hij in de eerste helft van
de 1ste eeuw v.Chr. alle politieke functies
en bracht het in 68 v.Chr. tot praetor, het
op een na hoogste ambt in de politieke
loopbaan van een Romeins senator. Maar
toen Catilina een gooi wilde doen naar het
consulaat, het hoogste ambt in de Romeinse Republiek, ging het mis. In 66 en 65
werd zijn kandidatuur niet geaccepteerd,
omdat hij verwikkeld was in een corruptieaffaire in de provincie Africa, waar hij
als gouverneur de bevolking zou hebben
uitgezogen. Toen hij van die aanklacht
werd vrijgesproken en in 64 v.Chr. opnieuw een poging deed consul te worden,
werd hij geconfronteerd met een senatoriale oppositie onder leiding van Marcus
Tullius Cicero, die beter dan wie ook zijn
politieke denkbeelden onder woorden wist
te brengen.
De vijandschap van Cicero en zijn politieke medestanders was niet geheel onbegrijpelijk. Het programma waarmee Catilina
de verkiezingen inging was voor Romeinse begrippen zeer revolutionair: delging
van schulden en herverdeling van het
grondbezit, leuzen die in de Romeinse
politick op fel verzet van de landbezittende senatoren en andere rijke burgers konden rekenen. Het lag dus voor de hand dat
de tegenstanders van Catilina er alles aan
zouden doen om ervoor te zorgen dat hij niet gekozen werd. En dat lukte hun ook.
Catilina werd verslagen. De twee consuls
voor het jaar 63 werden Cicero en Gaius
Antonius. Eenmaal consul geworden liet
Cicero geen gelegenheid onbenut om
Catilina van alles wat lelijk was te beschul-
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Van Catilina bestaan geen afbeeldingen uit de oudheid. Dit borstbeeld van Catilina is vervaardigd door
de negentiende-eeuwse beeldhouwer Th. Vinçotte
(uit F. Meijer, De Verliezers, Leiden 1984).
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digen. Nu was dat in de Romeinse politiek
met ongebruikelijk, maar Cicero ging wel
erg ver. De vier Catilinarische redevoeringen die Cicero in het jaar van zijn consulaat hield, staan bol van de negatieve kwalificaties van Catilina. Zijn leven zou
doortrokken zijn van moord, ontucht, gokzucht en steeds groeiende schulden. Zijn
politiek zou bestaan uit brandstichting, opruiing van slaven en ondermijning van het
staatsgezag. Alles wat negatief was, werd
Catilina in de schoenen geschoven om
hem maar zwart te maken. En wat Catilina
daar ook tegen inbracht, de meeste senatoren waren bereid Cicero te geloven en
Catilina te verketteren. Zo slaagde Cicero
in zijn opzet. Catilina raakte volledig
geisoleerd en werd uiteindelijk gedwongen Rome te verlaten, wat door zijn tegenstanders werd opgevat als een verkapte
schuldbekentenis. Ten einde raad probeerde Catilina langs een andere, niet-constitutionele weg zijn plannen te realiseren.

Daarop werden de scheldkanonnades
alleen nog maar sterker. Catilina trok zich
met zijn vele aanhangers in Etrurië terug.
De senaat stuurde daarop een goed bewapend leger op hem af, dat snel met Catilina
afrekende. Catilina stierf samen met zijn
volgelingen een heldhaftige dood. Maar
dat heeft het beeld van de aan lager wal
geraakte senator die uit frustraties overging tot staatsondermijnende activiteiten
niet kunnen wegnemen. Catilina was de
misdadiger die Cicero van hem had gemaakt.
Gedurende de hele Romeinse Oudheid
kwam in dat beeld geen verandering.
Alle schrijvers die op een of andere manier
melding maken van Catilina, spreken over
hem als het toppunt van verdorvenheid.
De dichter Vergilius, een tijdgenoot van
keizer Augustus, toont ons Catilina in de
onderwereld, hangend aan een rots en bevend voor de straf van de furien, de
wraakgodinnen. Het is de straf voor zijn
vergrijpen op aarde. Cato, die de hand had
in de terdoodveroordeling van enkele aanhangers van Catilina, wordt voorgesteld
als een rechtspreker, in alles de tegenpool
van Catilina (Vergilius, Aeneis 8.668-670).
Catilina werd de personificatie van het
kwaad. Zijn naam wordt een scheldnaam,
gebruikt om politieke tegenstanders duidelijk te maken dat ze niet deugen. Christelijke schrijvers uit de Late Oudheid namen dit beeld over.
Ook na de Oudheid blijft Catilina het
prototype van de misdadiger. Zeifs in ons
land worden politici die van opruiende
activiteiten worden verdacht, betiteld als
‘Catilina’. De Spaanse pamfletten uit de
Tachtigjarige Oorlog noemen Willem van
Oranje ‘een seditieuze Catilina’. Zoals
Catilina de Romeinse jeugd verpestte, opstand tegen het gezag organiseerde en zich
overgaf aan moord en doodslag, zo ging,
aldus deze pamfletten, ook Willem van
Oranje te work. Slechts zelden worden
Catilina’s doelstellingen, delging van
schulden en herverdeling van de grond, in

een serieuze beschouwing betrokken.
In de 20ste eeuw komt er verandering in
het Catilinabeeld. Onder invloed van de
sociale revoluties die zich in vele Europese
landen hadden voltrokken, begon men
met andere ogen naar politici uit het verleden te kijken. Ook naar Catilina. Een man
die de armen land wilde geven en van hun
schulden wilde verlossen kon toch onmogelijk zo slecht zijn als Cicero wilde doen
geloven. De rollen worden omgedraaid.
Niet Catilina was de slechterik, maar
Cicero, die de belangen van de rijken verdedigde en vanuit die opstelling zijn politieke tegenstander had belasterd. Catilina
werd op een voetstuk geplaatst als de grote voorvechter van de verworpenen der
aarde. Maar zoals zij die Catilina eeuwenlang hadden bekritiseerd geen oog hadden
voor zijn sociale motieven, zo lieten dege-

nen die Catilina tegen eike prijs wilden
verdedigen, zich te zeer meeslepen door
hun politieke sympathieen. De karikatuur
die Cicero van zijn politieke opponent,
maakte werd vervangen door een geidealiseerde Catilina, die eveneens ver van de
werkelijkheid afstond.
Catilina, de held van links, de door rechts
verfoeide hervormer of een gewone
schurk? De geschiedenis heeft geen eenduidig antwoord gegeven en zai dat ook
niet geven. Het staat vast dat Catilina’s levenswandel niet onbesproken was, maar
hij kan niet zo slecht zijn geweest als
Cicero schrijft. Anders had hij het in de politiek nooit zo ver kunnen brengen. Geen
spectaculaire conclusie, maar wel een
waarmee de meeste historici kunnen leven
en die ons dwingt Cicero’s Catilinarische
redevoeringen kritisch te blijven lezen.
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