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Onontkoombaar	

Recensie 

Strabo – Anonymus – Milton, In het spoor van Vergilius. Vertaling Stijn Praet & 
Wim Verbaal (Uitgeverij P: Leuven, 2017). ISBN 978-90-79433-77-3. 

 

Wat hebben een tuingedicht van de vrome pater Walafridus Strabo uit de vroege 
negende eeuw, een vermakelijk epos over een ezel die een bloedmooie prins blijkt te 
zijn, dat rond 1200 door een anonieme dichter werd geschreven, en een pastoraal 
klaaglied over de dood van een intieme vriend van de hand van de bekende Engelse 
dichter John Milton uit de volle zeventiende eeuw met elkaar gemeen? Meer dan je 
op het eerste gezicht zou denken. Alle drie schreven ze Latijnse verzen – en dat is 
veelzeggend: ook na de opkomst van de volkstalen was en bleef het Latijn dé taal van 
de literatuur bij uitstek, vooral wanneer die zich richtte tot een internationaal, 
intellectueel ontwikkeld publiek. Daarnaast gingen ze alle drie een boeiend 
intertekstueel spel met de Romeinse dichter Vergilius aan. Met zijn Bucolica 
(herderszangen), Georgica (lof van het landleven) en misschien wel vooral met zijn 
‘nationale’  heldenepos Aeneis was die algauw tot dé Latijnse dichter bij uitstek 
uitgegroeid, en die status en autoriteit zou hij eeuwenlang bewaren. In zijn kielzog 
zouden ettelijke andere literatoren zich aan bucolische, didactische of epische poëzie 
wagen, en hem daarbij expliciet of impliciet tot voorbeeld – óf tot tegenvoorbeeld – 
nemen. 

Zoals de vertalers in hun verzorgde nawoord laten zien, is Vergilius in de 
geschiedenis van de westerse literatuur zonder meer onontkoombaar gebleken. Maar 
zijn massieve invloed uitte zich op velerlei wijzen, en daar legt deze fraaie en 
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bijzonder fraai uitgegeven dichtbundel getuigenis van af. Vond Strabo voor zijn 
doorwrochte tuingedicht inspiratie in Vergilius’ boerenlied, dan leunde de anonieme 
dichter met zijn grappige verhaal van de ezel veeleer aan bij de luchtigere dichter 
Ovidius om als het ware een poëtisch tegenwicht te bieden tegen de al te zware 
dramatiek van Romes nationale epos. En enkele eeuwen later zal Milton zijn rouw 
inkleden in een bucolisch gedicht dat door en door vergiliaans van sfeer en stijl is. 
Maar imitatie betekent nog geen slaafse navolging: de Engelse dichter slaagt er 
wonderwel in het Grieks-Romeinse landleven in een typisch Engelse setting te 
plaatsen en het genre een onmiskenbaar platonische, ja zelfs uitgesproken christelijke 
toets mee te geven.  

Strabo en Milton pleegden geleerde poëzie, poëzie die barst van de verwijzingen naar 
de oudheid in het algemeen en naar Vergilius meer in het bijzonder. Strabo schreef 
bovendien een werk dat een sterke, zij het voor de hedendaagse lezer niet zo 
makkelijk te achterhalen mystieke lading en boodschap in zich draagt. Het nawoord 
en de sobere, trefzekere noten bij de vertaling helpen hem die relevante aspecten te 
ontdekken en de elegant vertaalde gedichten zo nog meer naar waarde te schatten. Al 
blijken de geselecteerde gedichten ook zonder die ‘balast’ best genietbaar te zijn. En 
dat is niet het minst te danken aan de virtuoze taal- en vertaalvaardigheid die de 
Gentse latinisten Stijn Praet en Wim Verbaal steevast aan de dag leggen. Dankzij hun 
literaire talenten weten zij hun lezers op een gevarieerd en fijnzinnig poëtisch festijn 
te vergasten. 

Misschien een goede gelegenheid om in de klas eens een stukje middeleeuws-
Latijnse of Neolatijnse poëzie te lezen? Naar mijn smaak is Strabo’s tuingedicht 
wellicht net iets te technisch en te breedvoerig om door een publiek van – naar ik 
vermoed – doorgaans weinig ‘horticultureel’ ingestelde jongeren te worden 
geapprecieerd. Maar het verhaal van de ezel is erg toegankelijk en, zoals gezegd, 
bijwijlen bijzonder geestig. En Miltons rouwklacht bevat mooie, aandoenlijke 
passages die een leerzame vergelijking met zijn antieke model mogelijk maken. 
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