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De	Romereis:	leren,	leven,	leren	leven	

Recensie 

Maarten Asscher, De ontdekking van Rome. Homeruslezing (Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018). ISBN 978-90-253-0857-5. 

 

Voor alle duidelijkheid: dit is geen praktische handleiding voor het organiseren van 
een Romereis – in Vlaamse colleges en athenea al even populair onder zestien- à 
zeventienjarigen die Latijn studeren als in Nederlandse gymnasia. Concrete tips en 
heldere stappenplannen voor een didactisch verantwoorde Romereis vindt de lezer in 
talloze andere publicaties – in boekvorm dan wel op het internet. Nee, met De 
ontdekking van Rome, de uitgesponnen versie van de allereerste Homeruslezing die 
op 14 april 2018 in het kader van de Week van de Klassieken gehouden werd, heeft 
de auteur iets heel anders op het oog. In zijn elegante essay zoekt Asscher een 
antwoord op de vraag naar de zin van de ‘klassieke’ Romereis.  

Die Romereis is inderdaad een heuse ‘klassieker’. Al heel lang trouwens. Reeds in de 
renaissance was Rome een gegeerde reisbestemming voor (jong)volwassenen die een 
degelijke klassieke opleiding hadden genoten en hun culturele horizon wensten te 
verbreden door naar de Stad der Steden te trekken. Niet toevallig koos de auteur de 
zestiende-eeuwse Franse essayist Michel de Montaigne als een van zijn bevoorrechte 
metgezellen op zijn zoektocht naar de waarde en diepere betekenis van de Romereis. 
Daarnaast voert hij ook de veelzijdige achttiende-eeuwse Duitse literator Johann 
Wolfgang von Goethe en – last but not least – de beroemde psychoanalyticus 
Sigmund Freud op, die leefde en werkte in het Wenen van de late negentiende en 
vroege twintigste eeuw. Puberende jongeren die onder de deskundige leiding van hun 
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docenten klassieke talen een week lang Rome van hot naar haar doorkruisen en zich 
door een schier eindeloze zondvloed van zintuiglijke impressies laten overspoelen: 
zonder het goed en wel te beseffen zetten zij tot op vandaag de dag een lange, 
eerbiedwaardige, ‘klassieke’ culturele traditie voort.  

Een traditie die ook heden ten dage nog zinvol is, zo weet en stelt Asscher mede op 
basis van zijn eigen, persoonlijke ervaring. Voor hem gingen de poorten van de 
Eeuwige Stad voor het eerst als zeventienjarige open (zij het niet in het kader van een 
typische klasreis), en met de regelmaat van de klok keert hij sindsdien naar zijn 
geliefkoosde pelgrimsoord, zijn Beloofde Land, terug: Rome had en heeft hem 
duidelijk in de ban – net zoals dat met Goethe en Freud, in veel mindere mate met de 
tamelijk nuchter ingestelde Montaigne het geval was.  

In de beste essayistische traditie worden in dit boekje de ervaringen en 
beschouwingen van het literair-wetenschappelijke trio Montaigne-Goethe-Freud met 
persoonlijke herinneringen en reflecties verweven. Dat bonte, maar naadloos 
samengevoegde amalgaam mondt uit in een duidelijke, overtuigende visie die in 
zeven stappen wordt uitgewerkt, een visie die kernachtig wordt samengevat in een 
fijnzinnige variatie op de bekende uitdrukking ‘Eerst Napels zien en dan sterven’: 
‘Eerst Rome zien en dan leven.’ Wie Rome leert kennen, leert op uiterst compacte 
wijze de veelgelaagde diversiteit van de Europese cultuur én de nauwe samenhang 
van haar verschillende fasen kennen – en leert in die zinderende, zinnenprikkelende 
omgeving tegelijk zichzelf beter kennen. In de Romereis vallen leren en (leren) leven 
vaak samen. Je zou je als docent klassieke talen voor minder uit de naad willen 
werken om jonge mensen op de drempel van de volwassenheid zo’n onvergetelijke 
ervaring, zo’n wezensbepalende rite de passage te kunnen bezorgen. 
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