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literatuurgeschiedenis	

Recensie 

Jaqueline Klooster, Klassieke literatuur (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2017), 190pp. ISBN 978 90 8964 980 5. 

 

In een tijd van vluchtige informatie en weinig tijd leek het Renaissanceideaal van de 
uomo universale – de breed gevormde ‘allesweter’, beslagen in alle wetenschappen 
en kunsten, met vaardigheid, inzicht en diepgang – verbannen tot de mistige verten 
van de geschiedenis. Niets lijkt evenwel minder waar. Althans als we ons mogen 
verlaten op het commerciële inzicht van Amsterdam University Press. Voor wie snel 
alles wil weten over een welbepaald onderwerp en bij die ontdekkingstocht de 
betaalbare expert als gids wenst, bieden zij een intussen grote reeks kleine boekjes: 
Elementaire deeltjes – zo heeft men de reeks daar met een knipoog gedoopt – 
behandelt dan ook alles. Of niets, want naast een deel over God, de aarde, slaap, 
Napoleon, migratie, wiskunde, ijstijden, de verzorgingsstaat, dierenrechten, big data, 
vaccinatie, geld en terrorisme is er, jawel, een deel dat thematisch het ‘Niets’ tot 
onderwerp heeft. Tussen dit alles vindt ook de meerwaardezoeker met interesse in de 
oudheid zijn of haar gading. In de rekken liggen intussen zakformaatboekjes aan 9,99 
euro over De Trojaanse Oorlog, Socrates, mythologie, Cicero en archeologie. Ook 
taalkunde en literatuur kregen al ruime aandacht, met in februari 2017 nog een deel 
over Literatuur door Gilles Dorleijn, Dirk De Geest en Pieter Verstraeten.  
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Een maand later werd, niet toevallig, een apart deel op de markt gebracht over 
Klassieke literatuur. Wie zich hier verwacht aan een dorre klassieke 
literatuurgeschiedenis mag al bij de eerste bladzijden opkijken. Jacqueline Klooster 
verfrist. In alle opzichten heeft zij de klassieke letterkunde – de Griekse én 
Romeinse, van Homerus tot Ammianus Marcellinus – met inzichtelijkheid en met 
meesterschap voor beknopte helderheid tot een wervelend verhaal van 190 boeiende 
pagina’s gemaakt. Meer nog, met nieuwe vragen leidt zij de lezer binnen in de 
antieke wereld en haar literaire cultuur. Die literatuur observeert ze als ‘interessant’, 
en wel om welbepaalde redenen: ze functioneert binnen een historische context, ze 
evolueert en groeit op basis van de principes van imitatie, emulatie en innovatie. 
Binnen een literaire productie van 1000 jaar over een gebied dat ongeveer heel 
Europa en grote delen van Afrika en Azië besloeg, wil Klooster niet encyclopedisch 
beleren; ze wil tonen waarin de opmerkelijke vitaliteit van de klassieke literatuur 
schuilde, hoe een eeuwenlange literaire traditie ononderbroken kon doorwerken (tot 
in de moderne literatuur van een Dante, Goethe en Joyce). In haar meeslepende 
analyses brengt Klooster vaak ook uitdagende vragen aan de orde – vragen die ook 
leraars aan zichzelf en hun leerlingen mogen voorleggen: waarom werd Vergilius 
eeuwenlang en wordt hij ook nu nog op school gelezen? Is een nieuwe vertaling van 
bijvoorbeeld Homerus een literair evenement? Sommige vragen kan de leraar, lezend 
aan de hand van Klooster, ook zelf distilleren. Zo nodigt haar paragraaf over 
lezerspubliek en patronage al meteen de vraag op of literair patronage nu een zegen 
of een vloek is. De (mogelijke) parallellen met het hedendaagse subsidiesysteem in 
Vlaanderen en Nederland zijn daarmee snel blootgelegd. De les literatuur wordt plots 
een levendige discussie met reflectie over wat literatuur nu is, hoe ze functioneert en 
welke genres door wisselende voorkeuren bij wisselende lezers doorheen de eeuwen 
hun prominente rol hebben verloren dan wel een of meerdere treden hoger zijn 
geklommen in de publieksaandacht. Anders gezegd: wie lokt vandaag horden 
Vlaamse lezers met een epos naar de boekenbeurs? En waarom (niet)? 

Onvermijdelijk begint Klooster in haar chronologische ontwikkeling bij Homerus, de 
‘oerknal waarmee hun literatuur een aanvang had genomen’ (p. 22). Iedereen zou nu 
al gauw denken dat haar bespreking van ‘de onderwijzer van de Grieken’ een 
zoveelste doorslagje wordt van belegen voorgaande literatuurgeschiedenissen. Het 
omgekeerde is waar: na goed zes bladzijden is de lezer niet alleen op de hoogte van 
de intrige, de literaire context, de Homerische kwestie en de symboolkracht van de 
personages en helden die in het epos worden opgevoerd, ook is de lezer meteen 
glashelder geïnstrueerd in wat deze grootse epen – de Ilias en de Odyssee – nu tot 
literatuur maakt. En waarom deze verhaalstof, deze verteltechniek en –structuur, dit 
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poëtisch taalgebruik eeuwenlang, binnen en buiten Hellas, heeft geïnspireerd. 
Klooster bespreekt én spreekt. 

De kracht van Kloosters analyses spreekt op elke bladzijde. Zo wordt de tot de 
verbeelding sprekende dichteres Sappho in goed drie pagina’s gepresenteerd en 
gefileerd. Ook de 19de-eeuwse vertekening wordt in enkele zinnen rechtgezet, een 
moderne visie kantelt meteen in een fragment dat plaats laat voor het fascinerende en 
het problematische tegelijk: wij zullen Sappho nooit geheel vatten, maar dat hoeft 
ook niet. Klassieke literatuur heeft haar lacunes in de overlevering, en haar 
onoverbrugbare afstand. Op pagina 40 – net voor de Klassieke periode wordt 
aangevat – is de lezer al meer dan zomaar geïnformeerd. De lezer is bewust gemaakt 
van zijn of haar interpretatiestandpunt en meegevoerd in de eigenheden van genres, 
conventies, beeldspraak, metrische wetmatigheden en poëticaal zeggen. Maar tegelijk 
wordt het stof van de goudstukjes uit die antieke letteren voor zijn/haar ogen 
afgeveegd en tot nieuwe glans gebracht. Klooster is een meester, maar ook een tolk 
van het literaire. 

Een zelfde geslaagde en smaakvolle cocktail serveert Klooster bij elk genre, elke 
auteur. Telkens ook weet ze te verrassen: hoe de Griekse historiografen in feite een 
continuïteit vormen met het Homerische epos; hoe staatssubsidies moesten 
garanderen dat iedereen theatervoorstellingen in Athene konden volgen, al zetten die 
de staatsideologie op zijn kop; hoe men zich in diezelfde stad zonder advocaat maar 
eventueel met de hulp van een ‘speechschrijver’ voor een jury van 500 man moest 
verdedigen, en dat tegen het ‘wateruurwerk’; hoe Plato’s staatsfilosofie doorwerkt in 
de hedendaagse bekommernis om de opvoedkundige gevolgen van extreem geweld 
en seks in films en games; hoe christelijke interpretaties van Aristoteles’ tragische 
held een zondaar hebben gemaakt; hoe Hellenistische boekcultuur, duidelijk losser 
van de conventionele genre-wetten, de poëzie bracht tot verrassend experimentele 
verteltechnieken en het een sport werd aloude mythische stof tot absurde verhalen om 
te werken. Als kleuter trekt de godin Artemis de Cyclopen het borsthaar uit, 
Erysischthon wordt met zo’n hongergevoel gestraft dat hij uiteindelijk zichzelf 
opeet… Maar Klooster is niet altijd zomaar enthousiast over de antieke auteurs die 
zij bespreekt. Apollonius van Rhodos mag dan scoren met erotische episodes vol 
psychologische brille in zijn Argonautica-epos; zijn steeds weer etaleren van eruditie 
maakt hem ook vervelend. Sprankelender zijn voor Klooster Nossis’ 
vrouwenepigrammen en de spiegeling ervan in het mannelijk perspectief dat 
Ascelepiades van Samos met zijn onverdunde beschrijvingen van professionele, 
langbenige en manzieke escorts en hun ‘specialismen’ biedt. Sensatie en massa’s 
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geweldscènes, de historiografen en het publiek uit deze periode smullen ervan. En 
Klooster, zij serveert dit alles met meesterlijke passie en kundige afstandelijkheid. 

Het tweede deel over de Latijnse literatuur mag dan korter zijn (p. 98-168), het 
beslaat losweg tien eeuwen en dringt tegelijk door in de grote vragen. Waar begint de 
Latijnse en waar de ‘Romeinse’ literatuur? Hoe Grieks is de Romeinse cultuur en 
literatuur? Beklijvend is hier het inzicht dat de Romeinen – in tegenstelling tot de 
Egyptenaren, Perzen, Etrusken – toch aan een eigen literatuur in hun eigen volkstaal 
begonnen. Bovendien is sociale afkomst en prestige – senatoren schrijven 
geschiedenis in het Grieks, half-Grieken poëzie in het Latijn – een rode lijn die 
Klooster fijntjes verbindt met het systeem van patronage (de kring rond Scipio is hier 
een gekend voorbeeld) en lezerspubliek, toeschouwers en ‘uitgevers’. Maar Klooster 
brengt nog meer: het traditionele beeld dat Rome woest en barbaars was en dat enkel 
door het contact met de Griekse beschaving eindelijk enig niveau werd gehaald, komt 
van Cicero en Horatius. Hun eigen Griekse finesse kreeg in een slag meer prestige en 
glans. En terecht wordt ook in andere contexten door Klooster meegerekend hoezeer 
onze blik door Cicero’s bril – aangeslagen door zelfverheerlijking en een eigen 
literair-politieke agenda –  wordt verwrongen. Toch, en dit is opmerkelijk, rept 
Klooster met geen woord over Varro, de échte intellectuele reus uit Cicero’s tijd. 
Cicero’s alomtegenwoordigheid blijft dan toch verblinden en verlokken tot een 
eenzijdig standpunt.  

In elke hoek van de Latijnse literaire producties vindt Klooster het verhaal en de 
interpretatie. Haar combinatie is telkens raak: het oordeel over de veldheer-politicus 
Caesar als stilist toen en nu, over de geschiedschrijver Sallustius die in zijn eigen 
corrupt-overspelig gedrag net een argument vindt om de contemporaine Romeinse 
scène met een moraliserend mes open te snijden, over Vergilius’ analyse van 
seksuele drift en de wreedheid van de burgeroorlog en Horatius’ positieve antwoord 
van levensvreugde eens dankzij Octavianus de politieke chaos is verdreven. Ovidius’ 
spel met biografie en fictie kadert Klooster feilloos in de geleerde Hellenistische 
tradities – in deze jaren publiceren Ovidius en de andere elegische dichters Gallus, 
Porpertius en Tibullus, allen verslaafd aan hun liefde, hun poëzie in ‘boeken’ en 
‘collecties’; in zijn retorische stijl ziet ze met recht en reden de aankondiging van de 
Flavische dichters. Komt het Senecaanse theater met recitatiestukken, dan volgt de 
retoriek met pronkredes en staat Petronius geheel apart met zijn subversieve roman 
die alle genres perverteert en vraagt Lucanus’ mislukte epos om een antwoord op de 
vraag of de ambitieuze Caesar nu toch ongewild de held is geworden, verorbert 
Martialis in zijn kunstige epigrammen de mens. Opmerkelijk ontbreekt bij de 
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bespiegelingen over Juvenalis’ satiren enige verwijzing naar de retorenscholen, maar 
legt Klooster duidelijk bloot hoe zijn verontwaardiging rijmt met zijn mislukte 
zoektocht naar patronage en succes. Terwijl Statius in zijn gelegenheidsgedichten 
Jupiter aan keizer Domitianus nog 68 consulaten liet toewensen, evalueert Klooster 
de geschiedwerken van Tacitus en Suetonius niet alleen inhoudelijk, maar leert ze de 
lezer ook oog hebben voor de stijl, het innuendo en de plaats van de anekdotiek in het 
genre. 

Draagt het kleinood dat Klooster ons biedt vele kwaliteiten in zich, dan zeker haar 
aandacht voor de Griekse literatuur in het keizerlijke Rome. Griekstalige auteurs, zo 
informeert Klooster fijn, leefden en werkten hier apart van de Latijnse. Hun 
wederzijdse interesse blijkt bovendien ook erg klein. Slinkt de aandacht voor poëzie, 
dan bloeit met de Tweede Sofistiek het genre van de show-redevoering, de 
(satirische) dialoog, de biografie, de roman en de wereldgeschiedenis. Die wereld 
was, zeker na het principaat van Marcus Aurelius, getransformeerd in een wereldrijk 
in crisis waarin ‘de ontwikkelde middenklasse haar toevlucht zocht tot 
geloofsgemeenschappen die transcendent heil verkondigden’ (p. 164). Wie dacht dat 
de Griekse en Latijnse literatuur nu mee in de duisternis van de barbarij en chaos 
zouden verdwijnen, heeft Klooster niet gelezen. Als uitsmijter krijgt de lezer – bijna 
in de waan dat de literatuurgeschiedenis op het eind van haar boek ook op haar eind 
is gekomen – onder ogen dat die nu pas begint: waren er in de Griekse literatuur van 
Homerus tot het jaar 200 zo’n 19 miljoen woorden overgeleverd, dan zijn er dat voor 
de vier daarop volgende eeuwen nog eens 70 miljoen; in de Latijnse literatuur begint 
de explosie pas. Maar hier, zo stelt Klooster diezelfde lezer snel gerust, verlaten we 
de (klassieke) ‘Klassieke literatuur’. Met een open oog op de gigantische literaire 
productie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd ziet ze meteen de uitdaging 
– en misschien wel de noodzaak – voor een volgend deel in de reeks Elementaire 
deeltjes… 
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