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Recensie 

Aristoteles, Ars poetica. Vertaald en toegelicht door Paul Silverentand (Amsterdam: 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2018). ISBN 978 90 253 0896 4. 

Aristoteles, Poëtica. Vertaald, ingeleid, van aantekeningen en een nawoord voorzien 
door Piet Gerbrandy & Casper de Jonge (Groningen: Historische Uitgeverij, 2017). 
ISBN 978 90 6554 0096. 

 

Aristoteles’ werk Over de dichtkunst (Poetica) behoort zonder twijfel tot de 
bekendste en meest invloedrijke geschriften van de scherpzinnige filosoof uit 
Stageira. In het Nederlands taalgebied behoort het nu ook tot de meest vertaalde: de 
twee bestaande, nog relatief recente vertalingen1 zijn met de hierboven geciteerde 
nieuwe vertalingen nu uitgebreid tot een mooi klavertje vier. Des Guten zuviel? 
Absoluut niet! De Poetica vormt sowieso een werk dat in de boekenkast van geen 
enkele classicus zou mogen ontbreken. Het geschrift leert ons niet alleen heel wat 
over Aristoteles’ eigenzinnige lectuur van tragedie en epos, maar bevat ook 
interessante (hoewel niet steeds even betrouwbare) informatie over de 
ontstaansgeschiedenis van de Griekse tragedie en over tal van verloren stukken. 
Daarnaast heeft het werk een indrukwekkende receptiegeschiedenis die tot op 
vandaag blijft doorwerken. Ten slotte is er ook binnen het wetenschappelijk 
onderzoek naar de Poetica in de laatste decennia veel vooruitgang geboekt, wat 
onder andere heeft geresulteerd in een nieuwe wetenschappelijke uitgave die voor het 
eerst alle tekstgetuigen (inclusief de waardevolle Arabische en Syrische) zorgvuldig 
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in rekening neemt.2 Nieuwe Nederlandse vertalingen van de Poetica blijven om al 
die redenen meer dan welkom. 

Aristoteles begint zijn korte werk met een systematische behandeling van de 
basisbeginselen van de dichtkunst. Centraal staat het concept van mimēsis 
(‘nabootsing’ of ‘uitbeelding’), dat met verschillende middelen en op verschillende 
manieren kan worden bereikt en zich richt op verschillende onderwerpen. Daarna 
volgt de veelbesproken sectie over de oorsprong van de dichtkunst in het algemeen 
en de tragedie en komedie in het bijzonder. Het centrale deel van de Poetica is 
gewijd aan de tragedie, waarbij vooral aandacht uitgaat naar de constructie van de 
plot. Zoals bekend vormt de plot voor Aristoteles immers het belangrijkste element 
en a.h.w. de ziel van de tragedie (1450a38-39). De rol van de karakters is in dat 
opzicht secundair. Het hoofddeel bevat ook Aristoteles’ gekende claim dat de 
tragedie filosofischer is dan de geschiedschrijving (1451b5-6). Het sluit af met een 
eerder technisch stuk gewijd aan taalkundige beschouwingen, dat mee de 
fundamenten heeft gelegd voor de latere geschiedenis van de antieke grammatica. In 
het kortere slotdeel van de Poetica behandelt Aristoteles ten slotte het epos en de 
relatie ervan tot de tragedie. 

De sectie over de tragedie opent met de befaamde definitie: 

De tragedie is dan de uitbeelding van een serieuze en afgeronde handeling van 
enige omvang, in op smaak gebrachte taal, waarvan de verschillende ingrediënten 
gebruikt worden in specifieke onderdelen van het stuk, met handelende personages 
zonder tussenkomst van een verteller, waarbij door medelijden en vrees een 
verlichting van dergelijke emoties wordt bewerkstelligd.  (Gerbrandy & de Jonge, 
p. 56) 

Een tragedie is een nabootsing van een niet-komische, afgeronde reeks 
handelingen met een bepaalde omvang, in speciaal vormgegeven taal van een 
bepaald type voor elk van de afzonderlijke bestanddelen in de verschillende 
onderdelen. De handelingen worden uitgevoerd, niet beschreven, en door 
medelijden en angst wordt een loutering van vergelijkbare emoties bereikt. 
(Silverentand, p. 29) 

Het verschil tussen beide vertalingen van deze even beroemde als complexe zin leert 
ons iets over de verschillende aanpak van de vertalers. De versie van Gerbrandy en 
de Jonge sluit doorgaans dichter aan bij de Griekse brontekst, zonder de eisen van het 
Nederlands te verwaarlozen. Hun keuzes berusten duidelijk op een grondige 
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vertrouwdheid met de vaak technische wetenschappelijke discussies en zijn in dat 
opzicht meermaals preciezer dan die van Silverentand.  Deze laatste vertaalt vrijer, 
beweegt zich soms wat verder weg van het origineel (wat nu en dan ook originele 
vondsten oplevert), en staat veel minder stil bij technische details. In zijn vertaling, 
‘die geen enkele filologische pretentie heeft, is een poging gedaan om de tekst zo 
leesbaar mogelijk te maken voor een lezer die niet gespecialiseerd is in de 
geschiedenis van Griekenland of het Atheense toneel’ (p. 10). Ook Gerbrandy en de 
Jonge schrijven overigens voor ‘een zo breed mogelijk lezerspubliek’ (p. 40), maar 
lijken bij hun popularisering toch andere standaarden te hanteren. 

De verschillen in aanpak worden ook treffend geïllustreerd in de inleidingen bij de 
twee vertalingen. Silverentand biedt de lezer op zeven bladzijden slechts uiterst 
summiere informatie over de Atheense opvoeringscontext van de tragedie, de korte 
inhoud van de Poetica, en de drie grote tragici. Opnieuw blijkt hij zich te richten tot 
een zeer breed lezerspubliek bij wie zelfs de meest elementaire basiskennis over de 
oudheid niet kan worden verondersteld. Ook de verklarende noten bevatten heel veel 
informatie ten behoeve van lezers zonder enige voorkennis (zoals bijvoorbeeld een 
korte samenvatting van de plot van de Ilias en de Odyssee, p. 25 en 36-37, of de 
karakterisering van Herodotus als een beroemd historicus etc., p. 39). De gevormde 
classicus wordt in dat opzicht veel beter bediend door Gerbrandy en de Jonge. Hun 
veel uitgebreidere inleiding belicht onder andere de opbouw van de Poetica, de plaats 
van het werk binnen Aristoteles’ denken, de kritiek van Aristoteles op zijn 
leermeester Plato, en de bedoeling van het werk. Ze voegen ook een summier en 
helder overzicht toe van de verschillende interpretaties van het begrip katharsis.3 
Bijzonder interessant is ook een nawoord van een twintigtal bladzijden over enkele 
significante momenten in de rijke receptiegeschiedenis van de Poetica, van de 
oudheid tot de recente literatuurkritiek. Ten slotte bevat hun vertaling (zoals 
gebruikelijk in de reeks Aristoteles in Nederlandse Vertaling van de Historische 
Uitgeverij) een glossarium waarin de belangrijkste technische termen (anagnōrisis, 
hamartia, katharsis, mimēsis, peripeteia, en andere) worden toegelicht, alsook 
gedetailleerde indices (een ‘Register van zaken en begrippen’ en een ‘Register van 
namen’) en een relatief uitvoerige bibliografie. 

De vertaling van Silverentand is in vele opzichten complexloos: de inleiding beperkt 
zich zoals gezegd tot het hoogst nodige en de vertaling zelf fietst vaak vrolijk rond 
complexe materies heen. De achterflap maakt duidelijk dat Aristoteles’ geschrift 
toegankelijk gemaakt wordt ‘voor iedereen die geïnteresseerd is in de universele 
zeggingskracht van Aristoteles – zonder zich onnodig druk te hoeven maken om de 
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historische achtergrond’. Het woordje ‘onnodig’ doet wellicht de hartslag van menig 
toegewijd filoloog vervaarlijk omhoog gaan, en hij herkent er ongetwijfeld de 
Achilleshiel van Silverentand in: het is simpelweg een illusie te denken dat een tekst 
als de Poetica accuraat begrepen kan worden zonder een gedegen kennis van de 
historische achtergrond ervan. De geletterde pepaideumenos zal daarom beslist 
opteren voor de vertaling van Gerbrandy en de Jong. En toch zit in hetzelfde woordje 
‘onnodig’ ook de grote verdienste van Silverentand vervat: het illustreert op wel erg 
pregnante wijze een principiële bereidheid om zich verregaand aan te passen aan de 
situatie van een publiek van potentiële, maar niet-deskundige lezers, en om ook hen 
kennis te laten nemen van een belangrijk werk als Aristoteles’ Poetica. Silverentand 
merkt zelf op dat er voor de fijnproever genoeg andere vertalingen voorhanden zijn 
(p. 11). Die van Gerbrandy en de Jong horen zeker in dat rijtje thuis. Wie minder 
hoge eisen stelt om zijn honger te stillen maar toch ook oprecht geïnteresseerd is in 
het werk, is bij Silverentand aan het juiste adres. 

Beide vertalingen hebben aldus hun eigen finaliteit en hun eigen kwaliteiten. Beide 
zijn waardevol op hun manier. En omdat u, als rechtgeaard classicus, nu eenmaal een 
boekenliefhebber bent met een brede kijk, koopt u ze toch gewoon allebei! 

Geert Roskam 
Geert.Roskam@kuleuven.be 

 

Noten		
 
1  N. van der Ben & J.M. Bremer, Aristoteles Poëtica, vertaald, ingeleid en van aantekeningen  

voorzien (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1986); B. Schomakers, Aristoteles. 
Over poëzie. Vertaling, inleiding, annotatie en nawoord (Leende: Damon, 2000). 

2  L. Tarán & D. Gutas, Aristotle, Poetics. Editio Maior of the Greek Text with Historical 
Introductions and Philological Commentaries (Leiden – Boston: Brill, 2012). Deze nieuwe 
editie, waarop de beide hier besproken vertalingen (op een paar kleine afwijkingen na) zijn 
gebaseerd, vervangt de oudere standaardeditie van R. Kassel, Aristotelis De arte poetica liber 
(Oxford: Clarendon, 1965). 

3  Gerbrandy en de Jonge onderscheiden vier interpretaties: de ‘moraliserende’, de ‘medisch-
psychologische’ (Bernays), de ‘intellectueel-didactische’ (Golden, Halliwell en Nussbaum) en 
de ‘emotioneel-reflectieve’ (Lear). De laatste interpretatie is degene die in hun vertaling wordt 
gevolgd. Opmerkelijk genoeg wordt de controversiële interpretatie van Else (G.F. Else, 
Aristotle’s Poetics. The Argument (Cambridge MA: Harvard University Press, 1957)) niet 
vermeld. 


