
e belangstelling voor de tentoonstelling Troia – Traum und Wirklichkeit

(juli 2001–februari 2002, verlengd tot april 2002) is vanaf het begin groot

geweest. Na een verblijf van drie maanden in Stuttgart en nogmaals drie

maanden in Braunschweig, sloot de expositie haar rondreis door Duitsland af in de

voormalige hoofdstad Bonn. Al die tijd bleven de bezoekers toestromen en zij hadden

er vaak een wachttijd voor de deuren van het museum voor over. Tegen het einde van

de verlengde openstelling hadden rond een miljoen mensen de expositie Troia

bezocht.

De enorme belangstelling had in de eerste plaats te maken met het onderwerp.

Troje is een thema dat sterk tot de verbeelding spreekt van allen die zich interesseren

voor de Oudheid, van enthousiaste lezers van Homerus en zeker ook van de vele lief-

hebbers van de archeologie. De tentoonstelling kwam zowel in de kwantiteit als in de

kwaliteit van de getoonde objecten als ook in de begeleidende catalogus aan alle wensen

tegemoet. Bovendien is Troje sinds de opgravingen van Schliemann en Dörpfeld ook

een stukje Duitsland in Turkije. In de heuvel van Hissarlik zijn de Duitse gymnasium-

traditie en de in wetenschappelijke banen geleide geestdrift voor opgravingen met

succes verenigd. Maar de interesse werd nog eens sterk aangewakkerd door een heftig

debat, dat sinds de opening door onderzoekers en journalisten is gevoerd en dat de

publiciteit rond de tentoonstelling heeft geïntensiveerd. Ook nu de tentoonstelling

afgesloten is, zal het einde van de woordenstrijd nog niet te verwachten zijn.

De kampvechters zijn enerzijds Manfred Korfmann, hoogleraar archeologie in

Tübingen, die de leiding heeft over de opgravingen in Troje en met zijn ideeën over

de betekenis van de burcht ook de regisseur van de tentoonstelling is geweest. Aan de

andere zijde staat Frank Kolb, hoogleraar oude geschiedenis en archeologie óók in

Tübingen, een veelzijdig man die onder meer deskundig is op gebied van Anatolië in

de bronstijd en van antieke steden in vergelijkend perspectief. Het debat dat zij, elk

met hun secondanten, met elkaar voeren, stijgt in belang boven de directe inhoud van

het meningsverschil uit. De discussie gaat over Troje, maar de strijd gaat om de relatie

tussen wetenschap en samenleving.

De inhoud van de tentoonstelling

De tentoonstelling Troia – Traum und Wirklichkeit bestond uit twee, niet duidelijk van

elkaar gescheiden elementen. In de tentoonstellingsruimte bevond zich tussen beide

een scherm, waarvan de doorzichtige, geperforeerde structuur de wederzijdse in-
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werking van het materiaal aan beide zijden van het gaas leek te symboliseren. Eén

deel omvatte documenten en beeldmateriaal over het verhaal van Troje vanaf Paris’

oordeel tot en met de laatste fasen in Vergilius’ Aeneis, en over het ontstaan en de

overdracht van de tekst van Homerus. Bovendien werd hier een keuze gepresenteerd

uit de weergave van de Homerische verhalen in de kunst van de Oudheid tot en met

de 20ste eeuw. Deze oogstrelende collectie Attische vazen, schilderijen, handschriften

en tekeningen kon waarschijnlijk gerekend worden tot het element ‘Traum’. Het

andere deel van de tentoonstelling bood een overzicht van de resultaten van

Korfmanns inmiddels ruim twintig jaar durende opgravingen in Troje, een keuze uit

de vondsten, foto’s, vele toelichtingen met kaarten, video-beelden en maquettes die een

indruk gaven van het antieke Troje. Dit gedeelte hoorde, zeker in Korfmanns ogen, tot

de ‘Wirklichkeit’ – maar daar is ook het probleem begonnen. Volgens de critici is het-

geen als het beeld van het ware Troje aan de hand van de vondsten is gepresenteerd,

evenzeer een droom als Afrodite’s beloften aan Paris. Wat houdt Korfmanns beeld

van Troje in?

Wie zich de conclusies van de opgravingen tot aan Korfmanns tijd herinnert,

weet dat van de vele lagen van Troje, daterend van de verre prehistorie tot de laat-

Romeinse tijd, er twee met het Homerische Troje in verband konden worden

gebracht. Troje VI (ca. 1700–1300 v.Chr.) was een vrij grote stad met enige welvaart,

die door aardbevingen verwoest was. Troje VIIa (ca. 1300–1200 v.Chr.) werd door

mensenhand vernietigd, maar was een kleine nederzetting, tot de burcht van de stad

beperkt en van een uiterst bescheiden welvaartsniveau. Geen van beide steden, die
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Afb. 1. De houten maquette van het door Korfmann gepresenteerde Troje VI/ VII a,

met de uitgestrekte voorstad; in de catalogus staat in het bijschrift: ‘[hier, vanuit zuid-

oostelijke hoek] wordt de uitzichtplaats aan de benedenzijde van stad duidelijk, waar

Hektor door Achilles tot de dood zou zijn opgejaagd.’ (Catalogus, 73).



De nieuwe strijd om Troje

zich qua tijd het dichtst bij de vermeende datering van het epische Troje bevinden,

voldoet in kwalitatief opzicht aan de Homerische beschrijving van een indrukwekkende

stad, die groter lijkt te zijn dan Troje VI, met een uitgestrekt paleis, veel inwoners,

torens, poorten en grote rijkdom. Ook al had de archeologie de realiteit van de burcht

Troje aangetoond, de historische werkelijkheid van het epische Troje was in feite

onbewezen.

Totdat Korfmann de resultaten van zijn opgravingen presenteerde. Hij heeft, zo

zei hij via de tentoonstelling en beweert hij in de schitterende catalogus die dank zij

subsidies voor een fractie van de kostprijs te verkrijgen is, een nieuwe werkelijkheid

van Troje gevonden. De door hem gereconstrueerde stad was groot, met zo’n tien-

duizend inwoners die een voorstad bewoonden aan de zuidzijde van de burcht en van

de directe stadsring daaromheen. Van dit grote Troje was op de tentoonstelling een

fraaie maquette aanwezig, die de bezoeker de omvang van deze stad tastbaar voor

ogen toverde. De stad dankte haar rijkdom aan haar spilfunctie in een handelsnetwerk

dat zich uitstrekte van Assyrië tot de Balkan en van Zuid-Griekenland tot de Zwarte Zee.

De cultuur van deze stad was Anatolisch, en men onderhield nauwe contacten met de

Hittieten. In de Hittietische archieven was de naam van deze stad of streek, Wilusa 

(= Ilios = Troje ?), al eerder aangetoond. Net als bij de Hittieten bezat het centrale

paleis van Wilusa waarschijnlijk archieven. Anderzijds waren er contacten met de

Myceners van het vasteland – een relatie die ook het begin van het einde zou zijn. In

ieder geval verbond het Anatolische Troje met haar handelsnetwerk, dat Korfmann

vaak als een Hanze betitelt, de wereld van Klein-Azië met die van Europa.

De verhouding van dit Troje tot de eerder geïdentificeerde Trojes blijft schimmig.

Korfmann noemt zijn stad Troje VI/VIIa, en omzeilt op deze manier een keuze. Of

anders gezegd, hij verenigt de beide Trojes tot één geheel, alsof dat geen enkel

chronologisch en archeologisch probleem zou zijn. Bovendien valt dit Troje VI/VIIa

ogenschijnlijk veel beter samen met het Homerische beeld van Troje. De maquette

toonde een stad met voldoende inwoners om lange tijd de Achaeërs het hoofd te

kunnen bieden; de voorstad werd omsloten met een omwalling waarvan in de Ilias

regelmatig sprake zou zijn, en de rijkdom van dit Troje zou de onmisbare basis vormen

voor een koningschap als dat van Priamos, heerser over een groot paleis en patriarch met

talrijke zonen. Kortom, dank zij Korfmann versmelten droom/epos en werkelijkheid/

archeologisch onderzoek weer met elkaar tot één geheel. Hij is natuurlijk niet de eerste

die beide elementen met elkaar probeert te verzoenen. De prachtige documentaire

‘The Trojan War’, die Michael Wood in de jaren 1980 maakte voor de BBC en die in

1988 door de Teleac in Nederland werd uitgezonden, was geïnspireerd door dezelfde

wens om het epische verhaal in de historische werkelijkheid te verankeren. Veel van

het materiaal dat Korfmann heeft gebruikt om zijn eigen vondsten van een context te
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voorzien, figureerde ook in deze televisie-serie.Wood droeg zijn visie met zoveel

mogelijk overtuigingskracht uit, maar bleef desondanks voorzichtig: het was allemaal

waarschijnlijk, maar nooit helemaal zeker. Deze voorzichtigheid heeft Korfmann

laten varen: hij heeft de realiteit van dit rijke handelscentrum Troje aangetoond. In de

catalogus zijn paragrafen die op de droom en paragrafen die op de werkelijkheid

betrekking hebben zo suggestief geordend, dat het lijkt of het epische Troje van de

verbeelding hetzelfde is als de stad die blijkens foto’s en maquettes tevoorschijn zou

zijn gekomen uit het zand van Hissarlik.

Kritiek op Korfmanns reconstructie

De kritiek van de zijde van archeologen en oudhistorici op deze voorstelling van zaken

is in één zin samen te vatten: voor de reconstructies en interpretaties van Korfmann

is geen schijn van bewijs. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de opgravingen

zelf, noch tegen de opgravingsverslagen die Korfmann sinds het midden van de jaren

1980 publiceert in Studia Troica, het wetenschappelijke tijdschrift dat grotendeels aan

dit project is gewijd. Sterker nog, de critici verwijzen regelmatig naar Korfmanns

eigen opgravingsverslagen als zij hun kritiek op zijn reconstructies uiteenzetten.

De opgeworpen bezwaren zijn niet kinderachtig. Van de grote voorstad met zijn

talrijke inwoners is geen spoor gevonden. Alleen direct rondom de burcht zijn schaarse

sporen van bewoning aangetoond en indicaties van wat losjes gebouwde huizen –

maar die lijken niet op de door Korfmann gevisualiseerde stad. De buitenmuur van

deze voorstad, die in de reconstructies soms een stenen bouwwerk lijkt te zijn, is in

werkelijkheid gebaseerd op niet meer dan een klein stukje lemen rand. Twee graven

die vlak voor deze lemen rand gelegen zijn en volgens Korfmann de toegang tot de

muur markeren, zijn te ondiep om werkelijk zo’n functie vervuld te kunnen hebben

en zij dateren bovendien duidelijk uit Troje VI – dus eigenlijk te vroeg voor het ‘grote

Troje’. Van de huizen in de vermeende uitgestrekte voorstad is helemaal niets gevonden.

Een houten bolwerk dat de onderstad van Troje II zou hebben gemarkeerd, is sugges-

tief visueel gebruikt om te dienen als een voorloper van de niet-aantoonbare muur

van VI/VIIa. Aan de noordoostzijde van de stad zou zich in een muur van Troje VI

een poort hebben bevonden als doorgang tot een handelsweg. De muur bij deze poort

verkeerde in slechte staat, zodat Andromache niet voor niets Hektor waarschuwde

hier de stad te bewaken (VI, 433–4). Korfmann voegt hier aan toe: ‘Het staat voor mij

vast dat de beschouwer rond 700 v.Chr. deze toestand van de muur nog precies zo kon

zien..’, suggererend dat Homerus hier zelf nog inspiratie opdeed voor de Ilias-verzen.

Helaas is de poort in kwestie in het geheel niet teruggevonden; in de opgravings-

verslagen ontbreekt deze, in de reconstructietekeningen is een kunstige doorgang in

de muur toegevoegd.
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De internationale handel, waarvan Troje het bloeiende centrum zou zijn, is op

geen enkele manier geattesteerd. Korfmann vermengt vondsten uit het derde en

tweede millennium, uit verschillende lagen lopend van Troje II tot Troje V, door

elkaar, gelardeerd met objecten uit andere plaatsen, die samen suggereren dat er

internationale handel plaatsvond in Troje en dat die bovendien tot een hoogtepunt

kwam in Troje VI/VIIa. De genoemde vondsten zijn echter unieke stukken – één

object van lapis lazuli en twee kleine objecten van bergkristal uit het vroege tweede

millennium, één zegelsteen met een Luwische inscriptie van later datum dan Troje

VIIa en een mogelijk Myceens zegeltje. Samen kunnen deze objecten met geen

mogelijkheid een dicht handelscentrum met schriftelijk handelsverdragen vertegen-

woordigen, zoals Korfmann dat graag ziet. In de catalogus is de zegelsteen verschei-

dene malen groot afgebeeld, en lijkt zo ook van grotere wetenschappelijke betekenis

dan in feite te verdedigen is.Troje VIIa heeft alleen wat grijs aardewerk opgeleverd

van weinig esthetische of historische importantie. Evenals met de maquettes van het

grootse Troje-met-voorstad het geval is, en met de prachtige foto’s van vondsten die in

feite niet tot Troje VI/VIIa behoren, wordt de toeschouwer hier in de luren gelegd door

fraai visueel materiaal. Op de tentoonstelling waren vitrines ingericht met gouden

kunstvoorwerpen of replica’s daarvan, met name van de beroemde, verdwenen ‘goud-

schat van Priamos’, door Schliemann gevonden en waarschijnlijk behorend tot Troje II,

die door rangschikking in chronologische volgorde de indruk wekten dat deze materiële

rijkdom culmineerde in Troje VI/VIIa – maar dat is niet werkelijk het geval. De

catalogus is rijk voorzien van suggestieve kaartjes, waarop een netwerk van pijlen de

handelsroutes aangeeft van grondstoffen en eindproducten die alle via Troje verhandeld

zouden zijn. Preciezer leeswerk onthult echter dat op de ene pagina sprake is van een

‘Forschungshypothese’ (Catalogus, 357) terwijl op de andere pagina (Catalogus, 356)

de handelswegen als vaststaand worden gepresenteerd. Voor deze handelswegen

bestaat echter geen enkel gegeven. Reconstructies van de handelsroutes in het tweede

millennium die wel degelijk op substantiële vondsten gebaseerd zijn en die criticus

Kolb tegenover Korfmanns visie legt, laten alle Troje terzijde liggen. Deze handels-

routes hadden hun oostelijk uitgangspunt in Assyrië en werden ook vanuit het

Assyrische rijk via Phoenicië ondersteund. De Levant is hierin betrokken aan de zuid-

kust en westkust, maar de wegen reiken lang niet zo ver noordelijk als Troje. Het

typische grijze Trojaanse aardewerk is dan ook nergens anders gevonden.

Een belangrijk aspect van Korfmanns argumentatie is de vergelijking van zijn

Troje met andere grote cultuurcentra uit de midden en late bronstijd, met name de

Hittietische paleizen-annex-steden en Mycene. Hier treft hem echter opnieuw de kritiek

van Kolb: het door Korfmann gedroomde Troje lijkt helemaal niet op deze steden. De

genoemde paleissteden waren alle zeer uitgestrekt, met wijd uitgebouwde, talrijke

woonruimten, heiligdommen, opslagplaatsen en een ambachtelijk centrum, en voor-

zien van archieven die de bij deze paleizen behorende redistributie-economieën
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beheerden onder een sterk centraal gezag. Of men nu de meer noordelijke Hittietische

steden van centraal-Turkije beziet, dan wel zuidelijker Ebla, Mari, Ugarit, dan wel

westelijker Knossos, Phaistos, Pylos en ook Mycene, geen van deze economieën was

gebaseerd op handel. Handel vormde een verrijking van de materiële cultuur, maar

was niet meer dan een toegevoegde waarde. De basis van de welvaart was de productie

van de rondomgelegen landbouwgebieden. Troje VI en VIIa waren veel kleiner dan

de genoemde paleizen, van redistributie was geen sprake (taal noch teken van een

archief is gevonden), er was ook helemaal geen landbouwareaal van enig formaat in

de omgeving, rijkdom op basis van handel is comparatief hoogst onwaarschijnlijk, en

de in Troje gevonden architectuur lijkt in niets op de contemporaine paleisstructuren

van het Nabije Oosten, Klein-Azië en Griekenland. De gebouwen van Troje II, die een

belangrijke hulpconstructie zijn voor Korfmanns visie op Troje VI/VIIa, vertonen nog

de meeste overeenkomsten met Thracische bouwwerken, zoals gevonden in noord-

Turkije en op Lesbos. Zulke architectuur wordt betiteld als proto-urbaan en is beperkt

tot een nederzetting op de burcht en in het areaal daar direct omheen. Van vergaande

stads- of paleisvorming is eenvoudigweg geen sprake. Op zichzelf zou deze overeen-

komst mooi passen bij het Anatolische karakter van Troje VI/VIIa, waarop Korfmann

zo nadrukkelijk heeft gewezen. Maar hij kan niet op twee heel verschillende soorten
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Afb. 2. De zegel met Luwische inscriptie, daterend einde 12de eeuw v.Chr. (Troje

VIIb), (Catalogus, 47).



‘Anatolisch’ een beroep doen om zijn eigen Troje te karakteriseren. Dat de nederzet-
tingen van Troje niet Grieks, maar van een andere, zij het niet duidelijk te identificeren,
culturele herkomst zijn, is overigens geenszins de vondst van Korfmann, zoals hij
zegt, maar een vrijwel door alle deskundigen gedeeld standpunt.

Hoewel Korfmann enerzijds tracht zijn beweringen staande te houden tegenover
de groeiende professionele kritiek, heeft hij aan de andere kant toch wel iets terug-
genomen. Een weinig fraaie vertoning is dat hij in het voortgaande debat heeft 
geprobeerd de verantwoordelijkheid voor de meest vérgaande en nu vrijwel vernietigde
beweringen over het ‘grote’ Troje in de schoenen van anderen te schuiven. Dat is een
onhoudbare verdediging, omdat de stukken die hij in de Catalogus en elders heeft
geschreven zijn rol als auteur onweerlegbaar laten zien. Bijna geruisloos heeft hij
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Afb. 3. Enkele hoofdpersonen uit het Troje-verhaal in de voorstelling van een antieke
schilder: Achilles verzorgt de gewonde Patroklos, roodfigurige schaal van de Sosias-
schilder, ca. 500 v.Chr. (Berlin, Staatliche Museen).

 



daarnaast in de loop van de maanden de reconstructies van Troje VI/VIIa in de 

tentoonstelling wat laten aanpassen. Naast de indrukwekkende maquette van het

Grote Troje aan het begin van de tentoonstelling werden er allengs computerbeelden

vertoond, waarop de door de critici zo gewraakte huizen van de voorstad in aantal tot

minder dan de helft waren teruggebracht, losjes gebouwd en in staat onderdak te

geven aan nog slechts ‘enkele duizenden’ of ‘ruim duizend’ inwoners. Volgens Kolb

is ook dit aantal nog steeds te groot: Troje VIIa was niet meer dan een bescheiden

nederzetting met een paar dozijn bewoners op de burchthoogte van Hissarlik. 

De rol van de media

Op 15 en 16 februari 2002 is in Tübingen een wetenschappelijk congres gehouden, waar

Korfmann en Kolb en velen met hen in het openbaar met elkaar hebben gedebatteerd.

Het zou naïef zijn te verwachten dat men daarna eensgezind uiteen zou gaan. Maar

in elk geval hebben de strijders zich in de arena verzameld onder het motto dat met

zo’n congres een zekere maat van zakelijkheid en helderheid kon worden bereikt. En

dat biedt de gelegenheid om bij alle opwinding en onvertogen woorden te bedenken

hoe het zover heeft kunnen komen. Korfmann is tenslotte niet de eerste de beste.

Hoe heeft hij op grond van zijn zorgvuldige opgravingen en verantwoorde verslagen

zulke ongegronde ideeën over een groot handelscentrum Troje kunnen creëren? En

waarom precies maken zijn opponenten zich zo woedend? Speelt bij Kolb een jalousie

de métier onbewust een rol, of gaat de strijd werkelijk over Korfmanns handelwijze?

Een drietal factoren komen in deze strijd samen, die elkaar onderling versterken. Het

gaat ten eerste om verantwoorde manieren van wetenschappelijk argumenteren en

populariseren, ten tweede om de rol van de media in de verspreiding van wetenschap-

pelijke kennis en ten derde om de maatschappelijke voorwaarden van grootschalig

archeologisch onderzoek.

De eerste kwestie lijkt het meest overzichtelijk. Iedere verantwoorde wetenschap-

pelijke auteur weet dat een hypothese niet hetzelfde is als een getoetst en geverifieerd

gegeven. Het stapelen van vermoeden op vermoeden totdat de suggestieve wens uit-

eindelijk veranderd is in een zogenaamd feit, behoort niet tot de aanvaardbare manieren

van wetenschappelijk argumenteren. Korfmann heeft zich hieraan bij herhaling

bezondigd en letterlijk luchtkastelen gebouwd op een lemen randje en chronologisch

door elkaar gehaalde objecten. Wie scherp de tekst van de catalogus leest, bemerkt dat

hij het bestaan van de rijkbevolkte voorstad afleidt uit de handelsrijkdom, het bestaan

van het handelsnetwerk (‘Hanze’) inclusief de handelsverdragen (dus schriftelijke

overeenkomsten!) eveneens afleidt uit die rijke handel, terwijl voor zowel die enorme

handel zelf als voor de grote bevolking geen bewijzen bestaan. Zo komt hij tot een

cirkelredenatie, waarin de ene hypothese de andere moet steunen. In de tentoonstelling

en de catalogus van Troia heeft Korfmann derhalve een aantal wetenschappelijke

beginselen met voeten getreden. Hij verdedigde zijn zienswijze verschillende malen

met verwijzing naar de interdisciplinariteit van zijn aanpak en naar de interpretatieve
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speelruimte die in de oude geschiedenis en archeologie toelaatbaar zou zijn. Zijn critici

hebben er echter met kracht van argument op gewezen dat ook zulke speelruimte aan

spelregels gebonden is.

Deze wetenschappelijk ongefundeerde beweringen waren aanvankelijk het voor-

naamste euvel waaraan de collega’s zich stoorden. Maar het conflict werd scherper,

toen Korfmann vóór en tijdens de opbouw van de tentoonstelling breed zijn visies

ontvouwde in enkele dagbladen, met name in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin

de journalist Michael Siebler al lange tijd Korfmanns activiteiten met enthousiasme

versloeg. Siebler gaf Korfmann dan ook al geruime tijd alle ruimte om zijn ‘reconstructies’

voor een breed publiek uit de doeken te doen. Justus Cobet, oudhistoricus in Essen die

ook aan de catalogus een hoofdstuk heeft bijgedragen, en Dieter Hertel, archeoloog

uit München, publiceerden daarentegen elk aan het begin van 2001 een kritiek op

Korfmanns beweringen in vakwetenschappelijke kring. Deze kritieken kwamen aan-

vankelijk niet in het zicht van de publieke opinie. Kolb stuurde daarnaast een artikel

dat voor een breder publiek de bezwaren van Cobet, Hertel en hemzelf uitlegde aan

de FAZ, om zo Korfmanns standpunt in de ruimere openbaarheid te weerleggen. De

FAZ weigerde echter Kolbs stuk op te nemen, met als motief dat wetenschappelijke

debatten maar in eigen kring moesten worden gevoerd. Nu kreeg Kolb de gelegenheid

om in een interview in de Berliner Morgenpost zijn mening te ventileren. Toen er 

vervolgens ingezonden brieven in andere kranten verschenen, die zich eveneens

tegen Korfmanns visies uitspraken, werd Korfmann en de zijnen opnieuw gelegenheid

geboden zich in grote opinie-stukken in de FAZ te revancheren. Kolb, Cobet en anderen

werden hierin afgeschilderd als benauwde kamergeleerden, die een interdisciplinair

ervaringsdeskundige als Korfmann zijn kennisvoorsprong niet gunden. Kolb van zijn

kant noemde Korfmann een Erich von Däniken, al nam hij dat later terug. De toon

van het debat daalde aldus snel naar onplezierige diepten.

De gang van zaken laat zien hoe invloedrijk de media in kwesties als deze vaak

zijn. Korfmann had eerder en met meer succes enkele grote openbare media aan zijn

zijde dan zijn opponenten. En dat was geen toeval. De grote dagbladen, weekbladen

en vervolgens ook de televisie waren juist geïnteresseerd in de spectaculaire visies van

Korfmann. Het soort resultaten waar het gewone, om niet te zeggen verantwoorde

wetenschappelijk onderzoek meestal genoegen mee moet nemen, is voor de grote

media zelden of niet van publicitair belang. Dat gold aanvankelijk ook voor het soort

kritiek dat Kolb en zijn medestanders naar voren brachten. In tweede instantie wisten

ook de laatsten ruimte te krijgen in de bredere media. Maar hierbij bekruipt de toe-

schouwer wel sterk het gevoel dat de betrokken kranten en tv-zenders niet in de eerste

plaats uit zijn op wetenschappelijke helderheid of rechtvaardigheid, maar minstens

zozeer op het presenteren van een stevige ruzie tussen die anders toch zo saaie

geleerden. Een belangrijke factor in de strijd en de onlust die daarmee ontstond, was
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in feite de strijd om de openbare media, om de aandacht die men daarmee krijgt en

de mogelijkheid voor een breed publiek zijn zegje te doen. Het is in dit verband

belangrijk te constateren dat Korfmanns Troje-vondsten evenmin veel aandacht kregen,

toen ze nog beperkt waren tot de verslaglegging in Studia Troica. Pas de tentoonstelling-

plus-catalogus, en met name de reusachtige beweringen en visionaire conclusies die

Korfmann daarin aan de wereld vertoonde, kregen deze publiciteit. Hier schuilt ver-

moedelijk een belangrijke oorzaak van Korfmanns gedrag. Natuurlijk is in het Troia-

project zijn eigen transformatie te herkennen, waarin hij onder invloed van twintig

jaar graven zijn droom om een uiterst bijzonder Troje te vinden, in werkelijkheid

veranderde. Maar een minstens zo belangrijke factor in dit proces is niet toe te schrijven

aan Korfmann zelf, maar aan invloeden van een geheel andere aard.
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Kosten en baten

Opgravingen van het type zoals in Troje plaatsvinden, zijn uiterst kostbaar. In de

19de en vroege 20ste eeuw waren de Westeuropese imperia – Frankrijk, Engeland,

Duitsland – bereid die uit overheidsgelden te betalen, omdat de resultaten – we kunnen

hier wel haast van buit spreken – aan de westerse landen toevielen. De grote opgravingen

waren rendabel, in culturele en zelfs economisch-politieke zin, omdat een stroom van

bronzen voorwerpen, marmeren beelden, reliëfs en vazen zijn weg vond naar de

Afb. 4. Enkele hoofdpersonen uit het Troje-verhaal in de voorstelling van Johann

Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829), voorzien van typerende attributen ontleend

aan antieke afbeeldingen; J.H.W. Tischbein, ‘Homer nach Antiken gezeichnet’

(Göttingen 1801), (Catalogus, 273).



musea van Parijs, Londen en Berlijn. De regio’s waar gegraven werd, waren politiek

afhankelijk van de westerse mogendheden en lieten, zij het met groeiende tegenzin,

deze export van fraaie kunstvoorwerpen en wetenschappelijk interessante objecten

noodgedwongen toe. Nu zijn de omstandigheden drastisch veranderd. De landen

rond de Middellandse Zee willen wat er uit hun grond komt zelf behouden en zij

kunnen dit standpunt ook politiek realiseren. Archeologische opgravingen zijn veelal

samenwerkingsprojecten van Westeuropese en Zuideuropese archeologen. Het gaat in

deze samenwerking om zowel deskundigheid als financiering, waarbij de werkelijke

gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen enorm verschilt van plaats tot plaats,

van project tot project. Toch lijkt het niet overdreven om te stellen dat over het algemeen

Noordwest-Europa het overwicht heeft in de financiële en wetenschappelijke inbreng,

en Zuidoost-Europa vooral cultureel-politiek in de opgravingen investeert. Voor de

noorderlingen is het altijd weer een ingewikkeld samenspel van manoeuvreren, con-

necties en goed gesternte om ervoor te zorgen dat de opgravings-permits ieder jaar

opnieuw worden toegekend door de grillige bureaucratieën van de partner-landen. 

Voor de Westeuropese mogendheden is er inmiddels geen enkele reden meer

om zulke opgravingen te betalen: ze leveren eenvoudigweg niets op waar de overheid

direct iets aan heeft. Alleen via de gangbare, wetenschappelijke financieringskanalen

kunnen archeologen van overheidswege geld verwerven voor hun opgravingswerk.

Ook de resultaten zijn uitsluitend wetenschappelijk van aard: de opgravingsverslagen

en vaak grote bakken met scherven die alleen het tellen, maar niet de vitrines van enig

publiekgericht museum waard zijn. Grote projecten kunnen het echter niet redden

met wetenschappelijke financiering alleen, en daarom wordt in toenemende mate

gezocht naar sponsors. Dezen vervullen nu voornamelijk de rol die een eeuw geleden

de Westeuropese staten speelden, en ze doen dat evenmin belangeloos als de politici

van destijds. De Troje-opgraving wordt al jaren betaald door Daimler-Chrysler. Wat

krijgt deze firma in ruil voor de miljoenen die zij in het project heeft gestoken?

Prachtige gouden of marmeren voorwerpen kunnen het niet zijn, zelfs niet het weinig

opzienbarende grijze Trojaanse aardewerk. Het enige dat archeologen nu nog uit de

mediterrane wereld kunnen exporteren, dat de glorie van de Grote Vondsten kan

evenaren, zijn Grote Verhalen. Als er niet echt antieke kunstvoorwerpen of opvallende

monumenten zijn, dan kan er wel een nog ongekende historische gebeurtenis worden

ge(re)construeerd.

Wat geldt voor Daimler-Chrysler als financier, geldt ook voor Turkije als politieke

deelnemer. Het Troje-project is één van een aantal Duits-Turkse opgravingsprojecten

die Turkije niet alleen financieel, maar vooral ook cultureel-politiek geen windeieren

leggen. De wetenschappelijk belangwekkende detailstudies van alle lagen van Troje

zijn politiek van geen belang. Korfmanns verhaal over Troje daarentegen plaatst
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Turkije in het centrum van een veelzijdig internationaal netwerk, maakt de Troas het

contactpunt tussen oost en west, en toont een deel van Turkije dat sterk verbonden

was met Europa, maar met even stevige connecties met het Nabije Oosten. De Turkse

overheid zal met zulke resultaten met veel genoegen de permits voor Troje, en ook

wellicht voor andere projecten, blijven toekennen. Korfmann heeft een levenslange

opgravings-permit gekregen van de Turkse overheid. De Turkse verwachtingen waren

in de tentoonstelling zelfs concreet terug te vinden. Zo werd in het commentaar bij

de middeleeuwse oorsprongslegenden, die talloze volken als afstammelingen van de

Trojanen opvatten, sterk gesuggereerd dat Westeuropese, humanistische onderzoekers

de identificering van de Turken met de Teucri (afstammelingen van Teukros) vooral

hebben ontkend om de Turken buiten de westerse cultuurgeschiedenis te sluiten 

(bijschriften bij ME mss; vgl. Catalogus, 190–203). De bezoeker moest uit dergelijke

politiek-correcte bijschriften afleiden, dat er geen enkele andere grond voor deze 

conclusie zou zijn geweest.

Ik wil beslist niet suggereren dat Korfmann willens en wetens diegenen tegemoet

gekomen is, van wie zijn project tot nu toe afhankelijk is geweest en dat ook in de toe-

komst zal blijven. Evenmin denk ik dat er door de economische en politieke sponsors

bewust druk is uitgeoefend. Eerder lijkt het te gaan om het resultaat van samenvallende

belangen: Korfmanns eigen fantasieën over zijn Troje na het Troje van Schliemann,

Dörpfeld en Blegen, en de vervulling van zijn gepriviligeerde status als gravend arche-

oloog in Turkije; de wensen van Daimler-Chrysler om de financiële investeringen

gehonoreerd te zien met een spectaculaire vondst, in de vorm van een historische visie;

en de Turkse regering, die op zo’n honorabel gebied als de archeologie zich als een in de

geschiedenis verankerde partner van Europa, ja zelfs als deel van de Europese cultuur-

geschiedenis kan presenteren. Voeg hier nog de media aan toe, die graag het uiterste

halen uit zo’n opzienbarend onderwerp als Troje en met echte wetenschap meestal

niet veel kunnen beginnen, en het is duidelijk hoe een vakman als Korfmann zich

gaandeweg kan laten verleiden tot steeds verdergaande, maar uiteindelijk onverdedig-

bare beweringen. Zonder hem volledig vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor

zijn soms gênante missers, stemt wat zich in het Troia-project heeft afgespeeld meer

in het algemeen tot nadenken. 

Twee kwesties dringen zich op. Ten eerste laat de zaak-Troia zien dat de inmenging

van grote buiten-wetenschappelijke belangen in een onderzoeksproject inhoudelijke

risico’s met zich meebrengt, ook in de zogenaamde alfa-vakken die daarvoor minder

kwetsbaar heetten te zijn. Dat hoeft geen reden te zijn zulke belangen volkomen buiten

te sluiten; waarschijnlijk is dat praktisch onmogelijk. Maar wel is het noodzakelijk

ervan bewust te zijn dat belangen inderdaad nooit belangeloos zijn, noch die van

degenen die het onderzoek steunen, noch die van onderzoekers zelf. Ten tweede rijst
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de vraag of het mogelijk en wenselijk is de resultaten van ‘echte’ wetenschap te laten

concurreren in de publieke belangstelling met de altijd veel spectaculairder, maar 

volkomen speculatieve bijproducten van de betrokken disciplines. Moeten we ons erbij

neerleggen dat veel wetenschappelijk werk voor leken niet interessant is, en pas in actie

komen als er echte bedrijfsongevallen van het soort als Troia dreigen te ontstaan? Of

kunnen we al eerder een kans zoeken om verantwoorde wetenschap aan de wereld te

presenteren? De reeds genoemde serie van Michael Wood laat zien dat er een

middenweg bestaat tussen Gnomon en Discovery Channel. Dezelfde serie laat zien

dat het een bijzondere kunst is om deze middenweg ook werkelijk te vinden.
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e lof van de Muzen en de goden

Helikons Muzen wil ik het eerst met lied’ren bezingen: 1

zij, die de Helikon, groot en heilig gebergte, bewonen,

dansen rond om de purperen bron met soepele voeten,

rond om het altaar van machtige Zeus, die de zoon is van Kronos.

In de Permessos baden zij eerst hun bevallige leden

of in de bron van het Paard of Olmeios’ heilige water;

hoog op Helikons top maken zij een begin met de reidans,

dansen, betoverend mooi; hun voeten gaan snel in het ronde.

Dan gaan de Muzen op weg, door een dichte nevel omgeven;

diep in de donkere nacht klinkt de wondere klank van hun lied’ren: 10

lofzang voor Zeus, de god met de aegis, voor Hera, gebiedster,

Argos’ godin en beschermster, die voortgaat op gouden sandalen;

lof voor Athene, uilogig, de dochter van Zeus met de aegis,

Foibos Apollo en Artemis, trefzeker schietend haar pijlen;

Aarde-omvatter Poseidon, de machtige Schokker der aarde;

Themis, eerwaarde godin, Afrodite met flonk’rende ogen,

Hebe, goudbekranste godin, en de mooie Dione,

Leto, Íapetos en Kronos, arglistige godheid;

Eos, Helios, machtige god, en de held’re Selene,

lof voor Gaia, voor grote Okeanos, Nacht met haar duister, 20

lof voor heel het geslacht van de altoos levende goden!
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Hesiodos’ loflied voor de Muzen 

(Theogonie 1–115)

D

Afb. 1. De bruiloft van

Herakles en Hebe (centraal).

Links volgen achter de wagen Apollo die

een kithara bespeelt, Kalliope en nog zes andere

Muzen. Rechts zitten Zeus en Hera op tronen, met

Hermes tussen hen in (Corinthische aryballos uit c.

600 v.Chr. Vulci).



De roeping van Hesiodos

Zij hebben eens aan Hesiodos prachtige zang onderwezen,

toen hij zijn schaapskudde weidde bij Helikons heilig gebergte.

Dit was het eerste wat zij, de godinnen, er tegen mij zeiden,

Muzen van de Olympus, de dochters van Zeus met de aegis:

‘Herders die leeft op de velden! Schandvlekken, niet meer dan buiken!

Wij zijn bij machte om leugens te spreken die lijken op waarheid,

wij zijn bij machte om waarheid te boodschappen als wij dat willen!’

Na deze woorden van machtige Zeus’ welsprekende dochters

plukten zij zelf een lauriertak, een bloeiende, af en zij gaven 30

mij deze tak als een schitt’rende staf en zij bliezen mij stem in,

godd’lijke gave, om mee te bezingen verleden en toekomst.

Lofzangen zeiden ze mij voor de eeuwige goden te zingen;

aanvang en slot moesten steeds aan henzelf, de Muzen, gewijd zijn.

Het lied van de Muzen over goden en mensen

Nee! – waarom cirkelt mijn lied toch steeds om bomen of rotsen?

Dichter, begin met de Muzen, die Zeus, hun vader, bezingen,

op de Olympus zijn machtige geest met hun liederen verheugen,

sprekend van alles wat is, wat zal zijn en wat vroeger geweest is!

Zuiver en schoon klinkt hun lied, als hun onvermoeibare stemmen

lieflijke klanken hun mond uit doen vloeien. Het huis van hun vader, 40

Zeus, die de donder doet klinken, licht op als het lied der godinnen

overal helder weerklinkt; het vervult de besneeuwde Olympus,

232

Hesiodos’ Loflied voor de Muzen



hoog, waar de woning der eeuwigen staat. Hun onsterflijke stemmen

zingen het eerst een lied van de oorsprong der eeuwige goden,

eerbied waardig geslacht, dat uit Gaia en Ouranos voortkwam,

lied van hun nakomelingen, de goden, schenkers van zegen.

Dan is het Zeus die zij prijzen, de vader van goden en mensen,

[Zeus is begin en einde van ieder lied der godinnen]

krachtigste god aller goden, wiens oppermacht allen erkennen.

Dan geldt hun loflied het mensengeslacht en de sterke Giganten: 50

Zeus is verheugd op de berg, de Olympus, als hij hen hoort zingen,

Muzen van de Olympus, de dochters van Zeus met de aegis.

De geboorte van de Muzen

Hen heeft Mnemosyne, zij die regeert in Eleutherai’s heuvels,

Kronos’ zoon Zeus in Píëria als kind’ren geschonken;

zij geven rust van de zorgen, vergetelheid van de ellende.

Zeus, wijze god, had gemeenschap met haar, een negental nachten

– ver van de eeuwige goden besteeg hij haar heilige sponde –,

maar toen de tijd was gekomen, de omgang verstreek der seizoenen,

maanden hun kringloop voltooiden, de reeks van haar dagen vervuld werd,

baarde zij ook een negental dochters, gelijk van gezindheid 60

– liederen hebben hun hart, ze zijn vrij van kwellende zorgen –

dicht bij de uiterste top van de berg: de besneeuwde Olympus.

Daar zijn hun dansplaats, mooi gepolijst, en hun prachtige huizen;

bij haar verblijven de Gratiën, Himeros heeft er zijn woning,

feestvreugde is daar alom en zij zingen hun lieflijke zangen,

dansend; zij roemen het weloverwogen bestuur van de goden,

prijzen hun handel en wandel, al zingend bekoorlijke zangen.

De Muzen gaan naar de Olympus. Hun namen

Zíj schreden toen naar de berg, de Olympus, met jubel van liederen;

goddelijk dansen zij voort in hun reien, de donkere aarde

galmt van hun zangen en lieflijk klinkt het getrappel van voeten. 70

Zo gaan de Muzen naar Zeus, naar hun vader, die heerst in de hemel,

hij die de walmende bliksem kan slingeren, de donder kan zenden,

sinds hij de zege behaald heeft op Kronos, zijn vader. Zorgvuldig

schonk hij de eeuwige goden hun taak en wees elk een domein toe.

Zo klonk het lied van de Muzen, bewoonsters van de Olympus,

negental dochters, dat Zeus heeft verwekt, die de machtigste god is:
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Afb. 2. Hermes en Apollo met de kithara  rijden op een wagen, vergezeld van drie

Muzen. Attische zwartfigurige dinos (Londen, Brits Museum).



Kleio, Thaleia, Melpomene, Terpsichore en Euterpe;

daarna Erato, Polymnia; ook nog Ouraniè naast hen;

Kalliope maakt het negental vol, de voornaamste van allen:

zij is de goddelijke leidsvrouw van eerbied waardige vorsten. 80

De gaven van de Muzen aan koningen en zangers

Is er een man die de gunsten geniet van grote Zeus’ dochters?

Rust hun oog op één van de koningen bij zijn geboorte?

Zoet is de hemelse dauw die zij dan op zijn tong zullen gieten!

Stromen van vriendelijke woorden verlaten zijn mond en de mensen

kijken bewonderend toe als hij recht spreekt en vonnis gaat wijzen,

recht en gerechtigheid toepast. Onfeilbaar zijn oordelen vellend

maakt hij al snel ook aan ernstige twist door zijn kennis een einde.

Dán immers heten de vorsten verstandig, wanneer zij de burgers 

schadevergoeding toewijzen voor onrecht, op ’t marktplein gezeten,

moeiteloos; zacht zijn de woorden waarmee zij partijen verzoenen. 90

Gaat hij de menigte door, dan begroeten zij hem als een godheid,

vragen met schroom om de gunst van de man die boven hen uitsteekt.

Zó is het heilig geschenk, door de Muzen de mensheid gegeven.

Afb. 3. Romeinse sarcofaag met voorstelling van Apollo geflankeerd door vier Muzen

(Rome, Thermenmuseum).

234

Hesiodos’ Loflied voor de Muzen



Want van de Muzen en ook van Apollo, de god die van ver treft,

stammen op aarde de zangers en zij die de citer bespelen,

koningen echter van Zeus; toch geldt als gelukkig  een koning,

als hem de Muzen beminnen: zijn taal is een zoete stroom woorden.

Soms kwijnt een mens die zojuist door een heftig verdriet is getroffen

weg door de stekende pijn in zijn hart...Maar komt er een zanger,

dienaar der Muzen, die roemrijke daden van vroegere mensen, 100

zalige goden bezingt, die hun berg, de Olympus, bewonen –

spoedig verdwijnt dan de smart die hem kwelt, hij vergeet wat hem griefde;

zó snel verdrijven de gaven der Muzen zijn sombere gedachten.

Bede om hulp tot de Muzen. Inhoud van het gedicht

Kinderen van Zeus, ik begroet u! Schenk mij uw betoov’rende zangen,

zing van het heilig geslacht der altoos levende goden,

kinderen van Gaia, de Aarde, en Ouranos, hemel vol sterren,

kinderen van Nux, de duistere Nacht, van de zoute zee, Pontos.

Zeg me hoe in den beginne de goden ontstonden, de aarde,

hoe de rivieren, de zee met haar bruisende deining, oneindig,

hoe ook de lichtende sterren, de peilloze hemel hierboven, 110

[en hun nakomelingen, de goden, schenkers van zegen]

hoe zij die rijkdom verdeelden, domeinen voor ieder bepaalden,

ook hoe ze in den beginne de steile Olympus verkregen.

Zeg me dat alles toch, Muzen, bewoonsters van de Olympus,

van het begin af, vertel mij wat eerst is ontstaan van dat alles!

Toelichting

Aan zijn grootse gedicht over de geboorte van de goden en het ontstaan van de 

werkelijkheid zoals wij die om ons heen zien laat Hesiodos een inleiding van 115

hexameters voorafgaan. De toon van dit begin van de Theogonie is zelfbewust en bijna

triomfantelijk; de dichter lijkt er zeker van te zijn dat zijn grote onderneming gaat

slagen, het gebed tot de Muzen ziet hij al componerend en voordragend als het ware

al vervuld worden. Als garantie daarvoor beschouwt hij de verschijning van de Muzen

(22–34), die juist hem alleen, temidden van het minderwaardige herdersvolk, uitkiezen,

hem een lauriertak geven en hem de goddelijke gave van de poëtische creativiteit en

van het geheugen dat voor de epische dichter vereist is, verlenen. Hesiodos heeft zijn

dichtersambacht werkelijk als een goddelijke gave beleefd en aan ons voor ogen gesteld;

in dat opzicht kan de beschrijving van de epifanie van de Muzen met de roeping van

oudtestamentische profeten vergeleken worden. Door de Muzen woorden over leugens
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en waarheid in de mond te leggen lijkt de dichter ons te willen verzekeren dat zijn epos

bij uitstek waarheid bevat, in tegenstelling tot de fantasierijke, maar leugenachtige

inhoud van zoveel epische poëzie.

Omdat het juist de Muzen zijn die hem hebben uitverkoren, is deze hele proloog

ook vol van die Muzen. Wanneer de dichter even bij zijn eigen uitverkiezing heeft stil

gestaan, roept hij zichzelf (35) min of meer tot de orde: niet meer over dergelijke

details (‘bomen en rotsen’) moet hij spreken, maar de lof van de Muzen moet hij zin-

gen!

De Muzen gaan in deze proloog als in een processie van de ene Muzenberg, de

Helikon, naar een andere, de Olympus. Zij zingen de lof van de goden en geven al

zingend de dichter een voorbeeld voor zijn eigen theo-en kosmogonie (43 v.v.); wij

zouden als hoorders bíjna vergeten dat het de dichter zelf is die ook deze regels heeft

gecomponeerd en een spel met ons speelt...

Pas veel later, wanneer we het gedicht niet alleen horen, maar het ook gaan

bestuderen, merken wij dat er toch verschil is tussen het lied van de Muzen en dat

van de dichter, want het ontstaan van het mensengeslacht en van de Giganten komt

in het Muzenlied wel ter sprake (50), maar niet in Hesiodos’ Theogonie.

De climax van de lof die Hesiodos de Muzen toezingt wordt bereikt in 81 v.v.

Niet de poëzie van de dichter alleen, ook het woord – het proza, zouden we kunnen

zeggen – van de koning, de vorst die recht moet spreken, is een gave van de Muzen!

Die ‘vorsten’ – aanzienlijke heren worden er mee bedoeld – mogen dan van Zeus

afstammen (96) en daar trots op zijn, ze hebben de zoete gave van de Muze, de taal

van het recht en van de overreding, nodig. Daarmee stelt de dichter zich feitelijk op

één lijn met deze vorsten; beiden moeten het hebben van deze muzische inspiratie.

Geen wonder dan ook dat hij in zijn tweede grote werk, Werken en Dagen, deze ‘eters

van geschenken’, zoals hij ze in zijn oprechte verontwaardiging soms noemt, vrijmoe-

dig en zelfs dreigend durft toe te spreken. De Muzen hebben hem ertoe gemachtigd,

zijn gezag ontleent hij aan hun goddelijke inspiratie, evenals zijn vermogen de mens

in zijn verdriet en somberheid te troosten (98–103).

De hoorders, aanzienlijken en onaanzienlijken, zijn door Hesiodos’ enthousiaste

proloog in de goede stemming gebracht om de beschrijving van het grote panorama

van de wording van de goden en de kosmos in Hesiodos’ Theogonie aan te horen. Als

Martin West gelijk heeft met zijn opvatting dat de Theogonie tussen 700 en 650 v.Chr.

schriftelijk is vastgelegd en  ouder is dan Ilias en Odyssee, verdient de proloog ervan

onze volle aandacht.

De hier aangeboden vertaling is ontleend aan een dit jaar bij Athenaeum-Polak

& Van Gennep te verschijnen vertaling van Hesiodos’ oeuvre: Theogonie (in hexame-

ters) en Werken en Dagen (in jambische regels). De vertaling is gebaseerd op de tekst

van Martin West (Oxford, resp. 1966 en 1978).
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lutarchus begint het zesenveertigste hoofdstuk van zijn biografie van

Alexander de Grote (356–323 v.Chr.) met de volgende woorden: ‘De meeste

auteurs zeggen dat de Amazone daar naar hem is toegekomen’. Wie deze

Amazone was, waarom zij naar Alexander toeging en waar de ontmoeting plaats vond

wordt niet uitgelegd. Kennelijk vond Plutarchus dat niet nodig. Hij achtte zijn lezers

in staat ook zonder nadere toelichting te begrijpen dat de hier bedoelde Amazone

Thalestris heette en dat zij naar Hyrcanië was gekomen om Alexander een kind bij

haar te laten verwekken. Was het verhaal niet door verscheidene auteurs overgeleverd?

Plutarchus somt er een hele reeks van op: ‘Onder hen zijn Clitarchus, Polyclitus,

Onesicritus, Antigenes en Ister’. Hij noemt zelfs nog meer namen, maar zegt erbij

dat deze schrijvers, anders dan de zojuist genoemde auteurs, niet geloofden dat er

ooit een ontmoeting van Alexander met de Amazonenkoningin had plaatsgevonden:

‘Aristobulus, Chares de kamerdienaar, Ptolemaeus, Anticlides, Philo de Thebaan en

Philippus van Theangela zeggen dat dit een verzinsel is, en dat doen verder ook nog

Hecataeus van Eretria, Philippus de Chalcidiër en Duris van Samos’.

Niet elke moderne lezer zal onmiddellijk weten waarop door Plutarchus wordt

gedoeld. Het is de bedoeling van dit artikel enige achtergrondinformatie te verschaffen

bij de geciteerde passages. Tevens zal worden ingegaan op de vraag wat we met die

informatie aan moeten. Hoe stond Plutarchus, die leefde in de 1ste en 2de eeuw n.Chr.,

zelf tegenover het verhaal van de ontmoeting van Alexander en de koningin der

Amazonen die, als zij historisch was, in 329 of 328 v.Chr. zou moeten worden 

gedateerd? Vond hij het een verzinsel, net zoals onder meer de door hem genoemde

Aristobulus en Ptolemaeus, tijdgenoten van Alexander? Op wie ging het verhaal uit-

eindelijk terug? Wat had degene die het verhaal de wereld inbracht daarmee voor

bedoeling gehad? Hoe dacht men in de Oudheid überhaupt over het bestaan van

Amazonen? Ziedaar enkele voor de hand liggende vragen. Bij de beantwoording

ervan komen we in aanraking met de voornaamste literaire bronnen van kennis over

het doen en laten van Alexander de Grote (en van die literaire bronnen moeten we het

in het geval van Alexander vooral hebben).1
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Afb. 1. Kolossaal hoofd van Alexander de Grote, Romeinse kopie naar origineel uit

ca. 330–300 v.Chr. (Rome, Capitolijnse Musea).



Diodorus, Curtius Rufus, Iustinus

Het ligt in de rede om eerst na te gaan wat de door Plutarchus in zijn Leven van

Alexander genoemde schrijvers te bieden hebben. Helaas is van geen van deze

auteurs uit de 4de en 3de eeuw v.Chr. het werk in zijn geheel bewaard gebleven. We

beschikken daarvan slechts over fragmenten, te vinden in het door Felix Jacoby

begonnen standaardwerk Die Fragmente der griechischen Historiker (het eerste deel 

verscheen in 1923). Daarin zoekt men tevergeefs naar meer gegevens over Thalestris.

Wel kan men terecht bij latere auteurs, bijvoorbeeld bij  het uittreksel dat de Romein

Iustinus maakte van de wereldgeschiedenis van Pompeius Trogus, die schreef in de

tijd van keizer Augustus (het werk van de geromaniseerde Galliër Trogus zelf is niet

overgeleverd):

Daar kwam Thalestris alias Minythyia hem tegemoet, de koningin der Amazonen,

samen met driehonderd vrouwen. Ze hadden een reis van vijfendertig dagen achter

de rug langs stammen die dicht op elkaar woonden. Het was de bedoeling van de

koningin kinderen

van Alexander te krij-

gen. De komst van de

vrouwen en hun uiter-

lijk wekte bij allen

veel verbazing. Dat lag

zowel aan de ongewo-

ne manier waarop ze

eruit zagen als aan de

wens van de koningin

om met Alexander

seksueel contact te

hebben. Met het oog

op dit laatste stelde de

koning een periode

van dertien dagen

vast. Zodra het erop

leek dat Thalestris

bevrucht was, ging zij

heen. 

(Iustinus, Epitome

XII. 3. 5–7)

Afb. 2. Amazone te

paard. Attische roodfi-

gurige rython van

Sotades, ca. 450 v.Chr.

(Boston, Museum of

Fine Arts).
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Afb. 3. Amazone met werpspeer in gevecht met een Griek gewapend met lans. Attische

roodfigurige kolonettenkrater, toegeschreven aan de Napelsschilder, ca. 440 v.Chr.

(Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum, collectie A. Kiseleff [K 1814]).

Niet alleen Iustinus schreef over het bezoek van de koningin aan de Macedonische

veroveraar. Ook Diodorus Siculus en Curtius Rufus deden dat. Curtius schreef in het

Latijn, Diodorus in het Grieks. Hieronder volgen in vertaling beider versies, eerst die

van Curtius, een auteur die leefde in de Romeinse keizertijd (wanneer precies is

omstreden, maar de 1ste eeuw n.Chr. lijkt het meest waarschijnlijk). Curtius’ verhaal

is uitgebreider dan dat van Iustinus en bevat onder andere enige informatie over het

uiterlijk van Amazonen:

Hun koningin was Thalestris, die heerste over heel het gebied tussen het Kaukasus-

gebergte en de rivier de Phasis. Brandend van verlangen om Alexander te zien verliet

ze haar rijk. Toen ze niet ver meer weg was, zond ze boodschappers vooruit om haar

komst aan te kondigen en te vertellen dat ze popelde van verlangen om naar hem toe

te komen en hem te leren kennen. Het antwoord kwam prompt: ze was welkom.

Thalestris gebood daarop de andere vrouwen halt te houden en ging zelf met drie-

honderd metgezellinnen vooruit. Zodra ze Alexander onder ogen was gekomen

sprong ze van haar paard, waarbij ze twee lansen in haar hand hield.

Amazonen dragen niet overal op hun lichaam kleren. De linkerkant van hun lijf is

bloot tot aan de borst. De rest is bedekt, maar de plooien van hun kleed komen niet onder

de knie. Een van de beide borsten blijft intact. Daarmee voeden zij hun kinderen,

meisjes wel te verstaan. De rechterborst wordt afgeschroeid om makkelijker de boog te

spannen en pijlen af te schieten.

Onbeschroomd

keek Thalestris de

koning aan en liet

haar blikken over

zijn lichaam glij-

den, een lichaam

dat niet geheel en

al aan haar ver-

wachtingen beant-

woordde. Alle bar-

baren hebben

namelijk groot

ontzag voor een

rijzige  gestalte en

zij denken dat

alleen personen

die door de natuur
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met een uitzonderlijk mooi uiterlijk zijn gezegend, in staat zijn tot grootse daden. Op

de vraag of zij nog iets op haar hart had, liet zij onomwonden weten dat ze gekomen

was om door de koning kinderen bij haar te laten verwekken. Haar kwaliteiten waren

van dien aard dat zij Alexander geschikte erfgenamen kon schenken: een meisje zou

ze houden, een jongetje zou ze naar zijn vader terugzenden.

Toen Alexander vroeg of Thalestris aan zijn expeditie wilde deelnemen wees zij

erop dat zij haar rijk zonder regent had achtergelaten. Maar zij liet zich niet afschepen.

Zij verzocht Alexander nogmaals haar niet onverrichterzake naar huis te sturen. Het

was duidelijk dat de koningin meer zin in seks had dan Alexander, maar zij kreeg het

toch voor elkaar dat hij een paar dagen zijn veldtocht onderbrak. Dertien dagen lang

is hij haar terwille geweest. Daarna keerde zij naar haar koninkrijk terug. Alexander

trok door naar Parthiene.

(Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni VI. 5. 25–32)
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(Rome, Museo Baracco).



De versie van Curtius is weliswaar langer dan die van Iustinus, maar er zijn duide-

lijke overeenkomsten tussen de beide verhalen te bespeuren. Zowel Iustinus als

Curtius noemen de Amazonenkoningin bij name en laten haar door driehonderd

vrouwen vergezeld worden. Het motief van de reis van Thalestris naar Alexander is

eveneens identiek, het krijgen van een kind,2 terwijl voor het verwekken van zo’n kind

door beide auteurs dertien dagen worden uitgetrokken. Diezelfde elementen treffen

we ook aan in de desbetreffende passage van Diodorus van Sicilië, de Griekstalige

schrijver van een wereldgeschiedenis die leefde in de tijd van Caesar en Augustus.

Diodorus geeft daarnaast duidelijker dan Curtius en Iustinus aan waar de ontmoeting

van Thallestris (zo spelt hij de naam) met Alexander plaats vond:

Tijdens zijn tocht terug naar Hyrcanië kwam de koningin van de Amazonen naar

Alexander toe. Thallestris heette ze. Haar rijk lag tussen de Phasis en de Thermodon.

Zij was buitengewoon mooi en sterk en werd door de andere Amazonen bewonderd

om haar moed. Het grootste deel van haar leger liet zij achter in de bergen van

Hyrcanië om met driehonderd in volle wapenrusting gestoken Amazonen bij

Alexander te verschijnen. De koning verbaasde zich over de onverwachte komst van

de vrouwen en over de waardige wijze waarop zij zich gedroegen. Op zijn vraag aan

Thallestris waarom ze was gekomen gaf ze te kennen dat dit was om een kind van

hem te krijgen: ‘Dat hij door zijn daden de beste man was die er bestond en dat zij

boven alle vrouwen uitstak in kracht en moed. Het was dus logisch dat een kind van

twee zulke bijzondere ouders boven de rest van de mensheid zou uitsteken’.

De koning was hiermee uiteindelijk ingenomen en willigde haar verzoek in.

Dertien dagen lang verkeerde hij met haar. Hij eerde haar met prachtige geschenken

voordat hij haar naar huis zond.

(Diodorus, Bibliotheke XVII. 77. 1–3)

Het moge duidelijk zijn, de passages van Diodorus, Curtius Rufus en Iustinus over

de ontmoeting van Alexander en de koningin der Amazonen lijken zoveel op elkaar

dat het gewettigd lijkt te veronderstellen dat de drie auteurs terug gaan op dezelfde

bron – dat is overigens niet alleen in dit geval zo; ook als men het werk van de drie

genoemde auteurs op andere onderdelen met elkaar vergelijkt, dringt deze conclusie

zich op. Wie komt er als bron in aanmerking? In ieder geval iemand die het verhaal

als waar gebeurd had opgedist, want noch bij Iustinus noch bij Curtius noch bij

Diodorus is ook maar een spoor van twijfel te ontdekken over de historiciteit van het

verhaal of over het bestaan van Amazonen. Men zou daarom kunnen denken aan een

van de door Plutarchus in eerste instantie genoemde auteurs, Clitarchus, Polyclitus,

Onesicritus, Antigenes of Ister, al is het niet uit te sluiten dat er nog een ander, van wie

wij de naam niet kennen, in aanmerking komt. Welnu, van de vijf genoemde auteurs
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komen wij Onesicritus en Clitarchus tegen in passages die rechtstreeks verband houden

met het verhaal van Thalestris, Clitarchus in de Geographia van Strabo, Onesicritus in

het hoofdstuk van Plutarchus’ Leven van Alexander dat het uitgangspunt vormt van dit

opstel. Terug daarom nu eerst naar Plutarchus.

Onesicritus en Clitarchus

Plutarchus (ca. 50–ca. 120 n.Chr.), de schrijver uit Chaeronea in Boeotië, die vooral

bekend is geworden door zijn levensbeschrijvingen van beroemde Grieken en

Romeinen, staat sceptisch tegenover de door hem aangehaalde auteurs die het verhaal

over Thalestris en Alexander als historisch betrouwbaar debiteren – let wel, aan het

bestaan van Amazonen op zichzelf twijfelt hij niet. Hij voert twee argumenten aan

waaruit zijn scepsis blijkt. In de eerste plaats wijst hij erop dat Alexander in een brief

aan de door hem in Macedonië als regent achtergelaten Antipater wél melding maakt

van een Scythische koning die hem zijn dochter als bruid wilde geven, maar over een

Amazone met geen

woord rept. Als het ver-

haal over Thalestris waar

was, zo is de redenering,

dan zou Alexander in zijn

brief zeker over haar heb-

ben gesproken. Voor wie

dit nog niet genoeg reden

vindt om het verhaal over

Thalestris als fictie te

bestempelen is er een

tweede argument, een

anecdote over Onesicritus

van Astypaleia, deelnemer

aan de tocht van

Alexander en later schrij-

ver van een verslag daar-

van: ‘Het verhaal gaat’,

aldus Plutarchus

Afb. 5. Amazone te paard in

actie met strijdbijl. Zilveren

vaas, 44,5 cm hoog, gevonden

in 1181 in Concesti, Noordoost-

Roemenië, 3de–4de eeuw n.Chr.

(St. Petersburg, Hermitage).
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(Alexander XLVI), ‘dat Onesicritus eens, heel wat jaren later, aan Lysimachus, die

toen koning was, het vierde boek van zijn geschiedwerk voorlas, met daarin het ver-

haal van de Amazone. Waarop Lysimachus fijntjes begon te glimlachen en zei: “En

waar was ik toen dan wel”?’

De aldus op zijn nummer gezette Onesicritus had de tocht van Alexander zelf

meegemaakt. De andere auteur die geciteerd wordt in verband met Thalestris,

Clitarchus, vermoedelijk afkomstig uit het door Alexander gestichte Alexandrië in

Egypte, kon niet uit eigen ervaring spreken, maar was wel voor zijn geschiedenis van

Alexander bij deelnemers aan de expeditie te rade gegaan. Zijn reputatie als historicus

is dubieus: Clitarchi probatur ingenium, fides infamatur, ‘men prijst het talent van

Clitarchus, maar heeft kritiek op zijn betrouwbaarheid,’ aldus Quintilianus in zijn

Institutio Oratoria X. 174. Uit Strabo’s relaas over Thalestria alias Thalestris en

Alexander kan men afleiden dat deze schrijver uit de tijd van Augustus eveneens zijn

bedenkingen had tegen Clitarchus. Alleen al vanwege zijn gebrekkige kennis van de

aardrijkskunde verdient Clitarchus in de ogen van Strabo geen geloof:

Waar de Amazonen nu wonen, daarover lees je maar weinig, en wie zich erover uitlaat

doet dat zonder bewijzen aan te voeren en op een ongeloofwaardige manier. Hetzelfde

geldt voor het verhaal over Thalestria, koningin van de Amazonen, van wie wordt

beweerd dat zij in Hyrcanië met Alexander verkeerd heeft en met hem naar bed is

geweest om een kind van hem te krijgen. Over het verhaal bestaat geen eenstemmigheid.

Sterker nog, hoewel er toch heel wat schrijvers zijn die zich erover hebben uitgelaten,

zeggen degenen die zich het meest om de waarheid bekommeren hierover niets. Ook

de auteurs die het meeste vertrouwen genieten maken van iets dergelijks geen melding.

Wie er wel wat over zeggen zijn het niet met elkaar eens. Clitarchus zegt dat Thalestria

van de Caspische poorten en de Thermodon op weg ging naar Alexander, maar tussen

Caspië en de Thermodon liggen meer dan zesduizend stadiën.

(Strabo, Geographia XI. 5. 4 [505 C])3

Zo wordt Clitarchus dus, net als Onesicritus daarnet, op zijn nummer gezet. We zagen

eerder dat de versies van het verhaal over Thalestris en Alexander van Diodorus,

Curtius Rufus en Iustinus vermoedelijk teruggaan op eenzelfde bron. Aan wie precies

deze drie auteurs hun verhaal ontleenden, is niet met zekerheid te zeggen. De meeste

moderne geleerden kiezen voor Clitarchus. Onesicritus mag dan ouder zijn, zo is de

redenering, Clitarchus was in later tijd populairder en verdient daarom de voorkeur.

Dit is plausibel, maar laat de mogelijkheid open dat Clitarchus op zijn beurt Onesicritus

(of een ander) als bron had gebruikt.

Hoe dit ook zij, het kost niet veel moeite om het met Strabo en Plutarchus eens

te zijn dat het verhaal over de ontmoeting van Alexander met Thalestris ongeloof-

waardig is. Een andere kwestie is, of het verhaal door slordigheid, sensatiezucht en

een te grote fantasie van een bepaalde auteur de wereld is ingekomen, of met een
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bepaalde bedoeling opzettelijk de wereld is ingebracht. Was het soms om de Grieken

te waarschuwen voor de gevaren die dreigden uit het oosten, zoals wel is geopperd? 

‘Il s’agit en fait d’ une fable moralisatrice destinée à mettre en garde les Grecs contre

les dangers de l’ Orient’ (Daumas, 1992, 347). In dat geval is het merkwaardig dat er

nu juist in de personen van Alexander en Thalestris een innige verbintenis ontstond

tussen oost en west. Of was het, integendeel, om op te roepen tot verzoening tussen

veroveraars en barbaren, zoals onlangs is gesuggereerd (Baynham, 2001, 126)? Ook

dat lijkt vergezocht.

Speculaties over de vraag waarom de romance tussen Alexander en Thalestris is

verzonnen, laat ik verder rusten. In plaats daarvan sta ik tot besluit stil bij de vraag of

samen met Thalestris ook de andere Amazonen die met Alexander in verband worden

gebracht naar het rijk der fabelen moeten worden verwezen. Tegenwoordig zal men

geneigd zijn dat laatste te doen,4 maar was dat in de Oudheid ook zo? Diodorus,

Iustinus en Curtius Rufus spraken, zoals we gezien hebben, over Amazonen als over

historische personen. Plutarchus en Strabo schijnen daar evenmin moeite mee gehad

te hebben. Daarentegen dacht Arrianus uit Nicomedia, een historicus uit de 2de eeuw

n.Chr., daar genuanceerder over. Aan hem is de volgende paragraaf gewijd.

Arrianus

Tot nu toe zijn vooral antieke auteurs aan het woord gelaten die hun lezers wilden

wijsmaken dat de Amazonenkoningin Thalestris Alexander werkelijk had ontmoet en

met hem naar bed was geweest – over een eventueel uit deze ontmoeting voortgekomen

nakomeling wordt overigens met geen woord gesproken. Ik constateerde echter al dat

in de Oudheid ook kritischer geluiden te horen waren. Strabo spreekt, zonder namen

te noemen, over het zwijgen van schrijvers ‘die zich het meest om de waarheid

bekommeren’ en van auteurs ‘die het meeste vertrouwen genieten’. Plutarchus

noemt een hele reeks van schrijvers die het verhaal als een verzinsel beschouwden.

De meeste van de door Plutarchus opgesomde historici zijn voor ons niet veel meer

dan namen, maar twee van hen springen eruit: Aristobulus en Ptolemaeus.

Beiden waren als militairen betrokken geweest bij de expeditie van Alexander,

Ptolemaeus zelfs als een van Alexanders naaste medewerkers. Van de twee is

Ptolemaeus ook daarom de bekendste, doordat hij in de diadochenoorlogen na

Alexanders dood de macht over Egypte in handen wist te krijgen en zich tot koning

liet uitroepen (zijn nazaat Cleopatra was de laatste koningin van het Ptolemaeische

Egypte). Zowel Ptolemaeus als Aristobulus hebben hun belevenissen tijdens de 

veroveringstocht van Alexander op schrift gesteld. Hun werk is verloren gegaan, maar

wij weten dat Arrianus van Nicomedia hun geschriften als bron heeft gebruikt voor

zijn eigen Anabasis Alexandri. Hij noemt hen onder andere expliciet in een passage

waarin hij spreekt over Amazonen: 
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Daar heeft, naar men zegt, Atropates, de satraap van Medië, honderd vrouwen aan

Alexander cadeau gedaan. Hij beweerde dat het Amazonen waren (...) Alexander hield

hen weg van het leger om te voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan en

zij door de Macedoniërs of Grieken aangerand zouden worden, maar hij liet hun

koningin weten dat hij haar zou bezoeken om een kind te verwekken. Noch Aristoboulos,

noch Ptolemaios, noch iemand anders, die in dit soort zaken een betrouwbare getuige

is, heeft hierover geschreven.

(Arrianus, Anabasis Alexandri VII. 13. 2–3)5

Ook dit verhaal waarin Amazonen voorkomen en dat in 324 v.Chr. gedateerd zou

moeten worden, klinkt weinig geloofwaardig, en dat niet alleen in moderne oren.

Veelzeggend is wat Arrianus over Aristobulus en Ptolemaeus zegt: noemden volgens

Plutarchus deze beide auteurs de affaire-Thalestris een verzinsel, blijkens Arrianus’

woorden schreven zij over de door Atropates aan Alexander cadeau gedane

‘Amazonen’ helemaal niets. Te denken geeft verder de aan Alexander toegeschreven

opmerking dat hij de koningin zou bezoeken om bij haar een kind te verwekken. Dit

doet niet minder fantastisch en verzonnen aan dan de mededeling dat het initiatief

voor zo’n vrijpartij van de kant van Thalestris was uitgegaan. Arrianus is dan ook 

duidelijk sceptisch over het waarheidsgehalte van het door hem vertelde – let ook op

zijn ‘naar men zegt’. Hij gaat overigens niet zover dat hij ontkent dat Amazonen ooit

hadden bestaan. Maar ze waren er volgens hem niet meer in de tijd van Alexander:

Ik denk ook niet dat de Amazonen toen nog bestonden, zelfs vóór Alexander al niet

meer, anders zou Xenophon het wel over hen gehad hebben, want hij noemt de

Phasianen, de Kolchiërs en alle andere barbaarse volken die de Grieken tegenkwamen

toen ze uit Trapezous vertrokken of voordat ze er aankwamen. Daar zouden ze de

Amazonen zeker ook hebben aangetroffen als ze nog hadden bestaan. Dat dat volk

van vrouwen helemaal niet heeft bestaan, lijkt me, aan de andere kant, ook niet waar-

schijnlijk, want ze zijn door zoveel grote dichters bezongen.

(Anabasis Alexandri VII. 13. 4–5)6

Maar als Amazonen in de tijd van Alexander niet (meer) bestonden, hoe zat het dan

met de door Atropates aan Alexander cadeau gedane vrouwen? De oplossing die

Arrianus voor dit probleem aanreikt is van een weldadige nuchterheid: zelfs als het

verhaal over Atropates’ geschenk een kern van waarheid zou bevatten, aldus Arrianus,

dan kunnen die vrouwen in geen geval Amazonen zijn geweest:

Als Atropates Alexander een stel vrouwelijke ruiters heeft vertoond, heeft hij, volgens

mij, andere barbaarse vrouwen, die goed konden paardrijden, laten opdraven in de

traditionele kledij van de Amazonen.

(Anabasis Alexandri VII. 13. 6)
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Met als uitgangspunt Plutarchus’ biografie van Alexander heb ik de voornaamste 

literaire bronnen die ons voor het doen en laten van Alexander ter beschikking staan de

revue laten passeren, eerst Diodorus, Curtius en Iustinus, die vermoedelijk teruggaan

op de niet al te betrouwbare Clitarchus, verder Plutarchus en Strabo, allebei kritischer

dan Diodorus cum suis, en tenslotte de nuchtere en sobere Arrianus, die in hoofdzaak

vertrouwde op Aristobulus en Ptolemaeus. De historische Alexander de Grote heeft

niets van doen gehad met Amazonen, maar het verhaal van zijn ontmoeting met de

Amazonenkoningin Thalestris is er niet minder om.
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Noten
1 ‘The besetting problem of Alexander scholarship is the dearth of contemporary

sources. That has not changed in the last decades. There has been no influx of new

documentary material’. Aldus A.B. Bosworth in de inleiding op a.b. bosworth-e.j.
baynham ed., Alexander the Great in Fact and Fiction (Oxford 2000) 1–2.
2 In het Latijn staat niet ‘kind’, maar ‘kinderen’ (liberos). Vermoedelijk is dit een wat

slordige weergave van wat er in de Griekse bron stond (vgl. Diodorus’ παιδïπïιÝας

²νεκεν).
3 De rivier de Thermodon ligt in het noorden van Turkije, heet tegenwoordig Terme

Cayi en mondt uit in de Zwarte Zee; de Caspische poort ligt ten zuiden van de

Caspische zee, niet ver van Teheran in Iran.
4 Niet serieus te nemen zijn pogingen als die van lyn webster wilde in On the Trail

of the Women Warriors (Londen 1998) om aan te tonen dat Amazonen niet slechts

mythologische, maar historische figuren zijn geweest.
5 De van Arrianus vertaalde passages zijn afkomstig uit Lucius Flavius Arrianus,

Alexander de Grote. Het verhaal van zijn verovering van het Perzische rijk, vertaald, in-

geleid en van aantekeningen voorzien door simone mooij-valk (Amsterdam 1999).
6 In Anabasis Alexandri IV. 15. 4 spreekt Arrianus ook over Amazonen. Hij vertelt

daar dat de koning van Chorasmië aan Alexander liet weten ‘dat hij aan de grens met

de Kolchiërs en het vrouwenvolk van de Amazonen woonde’ en Alexander wilde helpen

als deze ‘door een veldtocht tegen de Kolchiërs en Amazonen de volken van het

gebied tot aan de Zwarte Zee zou willen onderwerpen’. Arrianus voegt hier, anders

dan in VII. 13. 2 e.v., geen eigen commentaar aan toe.
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Morgen moet de liefde komen

bij wie nooit heeft liefgehad,

bij wie ooit heeft liefgehad

moet de liefde morgen komen.

Met deze eenvoudige, maar fraaie regels vertaalde Patrick Lateur enkele jaren geleden

het refrein van het Pervigilium Veneris. Dit is een anoniem overgeleverd, post-klassiek

(niet-christelijk) Latijns gedicht van bijna 100 regels, waarin de universele kracht van

de liefde wordt bezongen. De datering is een kwestie waarover al veel inkt gevloeid is,

maar het zal toch eerder laat (4de of 5de eeuw) dan vroeg (2de eeuw) zijn.

In een nieuwe boekje van de sympathieke kleine uitgeverij Dimensie hebben

Rudi van der Paardt en Cornelis van Tilburg de tekst nu nogmaals voor het Nederlandse

publiek beschikbaar gemaakt. De recent uitgegeven tekst en vertaling door Patrick Lateur

(Venus’ lentelied [uitgeverij P.] Leuven 1996) kon uiteraard niet worden opgenomen.

Het nieuwe boekje is eerder te zien als een literair-historische en vertaalkundige aan-

vulling. Het bevat, naast een inleiding en Latijnse tekst, vier al wat oudere Nederlandse

vertalingen, die volgens de samenstellers nog altijd de moeite waard zijn. De versie

van A. Rutgers van der Loeff, gepubliceerd (in verschillende etappes) in Hermeneus 19

(1947–48), staat centraal, gevolgd door drie andere vertalingen: die van B. Verhagen

(gepubliceerd in zijn bundel Nachtwaken uit 1913), van Jan Prins (opgenomen in zijn

Bijeengebrachte gedichten van 1947) en van Nico van Suchtelen (gepubliceerd in 1946).

De samenstellers hebben zo een interessante staalkaart van vertalingen uit de

vorige eeuw bijeengebracht. Zij hebben zich trouwens nog ingehouden. (Om mij tot

Hermeneus te beperken: uit de jaargang 1970–71 hadden zij nog een vertaling door

Anth.J. van Wolferen kunnen selecteren). De vertalingen zijn helaas wel, het moet

gezegd, van een duidelijk belegen Nederlands, misschien met uitzondering van de

versie van Prins. Ter vergelijking volgen hier de openingsregels van het gedicht in de

verschillende versies:

Morgen minne wie nog nimmer, minne wie ooit heeft bemind!

Lente bloeit weer, lente zingt weer; met de lente ’t al begint,

die aan liefde liefde koppelt, die de vogels paren laat

en de bomen lokken slaken, welig van het regenzaad. 

(Rutgers van der Loeff)

Morgen mint, wie nimmer minde – wie bemind heeft, morgen mint!

Nieuwe lente, lent’ vol zangen, ’s werelds nieuwe jeugd begint:

Lent’ doet liefdes samensmelten, vogels paren in de lucht

En ’t geboomte schudt zijn lokken, van de buien mild bevrucht. 

(Verhagen)
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Morgen hebbe lief, die nimmer

En die wel heeft lief gehad.

Lente opnieuw, doorzongen lente,

Uit de lente is ’t Al herwekt,

Stemt met liefde liefde samen,

Paart zich, wat gevleugeld is.

En zijn haardos schudt het woud los,

Van een regenvlage omhelsd. 

(Prins)

Morgen mint wie nimmer minde; wie ooit minde ook morgen mint.

Nieuwe lente en lente-liedren! lente is werelds weergeboort’:

Lente koppelt liefde aan liefde; ’t Vogelvolk paart in de lent’

En het woud ontwart zijn loofhaar onder regens zacht gestreel. 

(Van Suchtelen)

Voor de liefhebbers voeg ik de betreffende Latijnse regels toe:

Cras amet qui numquam amavit, quique amavit cras amet!

Ver novum, ver iam canorum, vere natus orbis est;

vere concordant amores, vere nubunt alites,

et nemus comam resolvit de maritis imbribus.

En nu we toch citeren en vergelijken, volgt tenslotte dezelfde passage in de genoemde

(niet in het boekje opgenomen) vertaling van Lateur:

Morgen moet de liefde komen

bij wie nooit heeft liefgehad,

bij wie ooit heeft liefgehad

moet de liefde morgen komen.

Een nieuwe lente! Vol geluiden

de lentelucht waaruit de wereld

geboren werd! Alles is liefde

en harmonie en al wat vleugels

heeft, huwt in lentetijd. De buien

bevruchten kruinen, als een bruid bindt

het woud de haren los...
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Al in deze korte steekproef treden de overeenkomsten en verschillen tussen de ver-

schillende vertalingen duidelijk naar voren. Naar mijn smaak wint Lateur het hier op

alle punten, maar oordeelt u zelf.

Het boekje van Van der Paardt en Van Tilburg bevat naast de tot nu toe genoemde

elementen ook nog een tweede (moderne) Latijnse tekst en vier bladzijden tekstkritisch

commentaar, waar vermoedelijk niet bij alle poëzie-lezers het hart sneller van gaat

kloppen. Het tekstkritisch commentaar is, vreemd genoeg, zelfs een bladzijde langer dan

de erop volgende analyse van de vier vertalingen. Maar als we de drie laatste pagina’s,

over de vertalers, er weer bij tellen wordt de stand 4:6.

Het lentelied van de anonieme Latijnse dichter blijkt onuitputtelijk. Generatie

na generatie wordt erdoor geïnspireerd. Met het aardige boekje van Van der Paardt en

Van Tilburg kan de Nederlandstalige lezer nu op een handige manier de verwerkingen

door enkele vroegere generaties bestuderen. En misschien, soms, er zelfs van genieten.

Venus’ Lentelied. Het Pervigilium Veneris met vertalingen van A. Rutgers van der Loeff en

anderen, bezorgd door rudi van der paardt en cornelis van tilburg, Dimensie

(Internationaal Forum voor Afrikaanse, Vlaamse en Nederlandse Taal- Vertaal- Letter-

en Geschiedkunde) (Leiden 2001); 51 pp. ISBN 90 6412 125 7.
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