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Verborum prior, rerum potior 

Woordkennis komt eerst, kennis van zaken is het belangrijkst. 

Maar sommigen, die zich haasten over zaken te leren, 

verwaarlozen de taal en geraken, terwijl zij menen vlugger bij 

hun doel te zijn, op een dwaalspoor. 

Desiderius Erasmus (in: De ratione studii) 
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Inleiding.  

 

Over de aanleiding tot en het belang van dit onderzoek   

 

De historische en literaire canon in het onderwijs is tegenwoordig onderwerp van debat. Het belang 

van een canon is omstreden. Beschouwen we de canon als voortbrengsel, ‘kind’ van een cultuur, 

dan kunnen we ons erover verbazen hoezeer hij ter discussie staat. In deze studie gaat de canon, 

het-verhaal-van-de-cultuur-in-zijn-geheel, op zoek naar zijn komaf. Heeft de betwiste aard van zijn 

bestaansrecht wortels in een nabij of ver verleden? Is hij, als we kijken naar de teksten die daarover 

zijn bewaard, een bastaard of een kind van een rechtmatig huwelijk? Was hij gewenst, of is er ruzie 

over hem ontstaan en zo ja, waar ging die ruzie over? Het huidige debat kan, in zijn streven greep 

te krijgen op de situatie, mogelijk zijn voordeel doen bij teksten die de inhoud van het debat in het 

verleden hebben bepaald. Bestaan er teksten die ons denken over de canon nog steeds beïnvloeden?  

 

De afwezigheid in het onderwijs van het verhaal als pedagogisch middel is op zichzelf 

opmerkelijk. Anders dan in vroegere tijden – globaal genomen van vóór Plato tot Rousseau – 

worden kinderen tegenwoordig nauwelijks meer door verhalen ingeleid in wat mythische en 

historische helden heeft bewogen, in hoe de geschiedenis gelezen zou kunnen worden, in wat de 

herkomst van de waarden is in de cultuur. Het goed vertelde of geschreven verhaal als voertuig van 

kennis en inzicht en handelend over voorbeeldige personen en/of tot nadenken stemmende thema’s 

blijkt slechts een marginale rol te spelen in het onderwijs van onze tijd. Van een oude 

verhalentraditie is hooguit nog iets terug te vinden in de hoogste klassen van het voortgezet 

onderwijs – en dan in de vorm van literatuur-onderricht. Ietwat overtrokken gezegd heeft het 

verhaal zijn propedeutische plaats aan het begin van de schoolloopbaan ingeruild voor een plaats 

aan het eind ervan. 

 

In dit onderzoek wordt gepoogd een tipje op te lichten van de sluier die tot op heden de verklaring 

van deze negatieve ontwikkeling van de positie van het verhaal in het onderwijs verhult. Een déél 

van de sluier: we onderzochten niet de geschiedenis van de praktijk van het onderwijs zelf als wel 

de geschiedenis van de commentaren óp die praktijken. Commentaren die in de loop van vele 

eeuwen de onderwijspraktijk hebben begeleid, beoordeeld en mogelijk beïnvloed. Het zijn alle 

teksten van toonaangevende, zich om de opvoeding van de nieuwe generaties bekommerende, 

gerenommeerde auteurs als Plato, Aristoteles, Augustinus, Erasmus, Luther, Comenius, Rousseau. 

(De commentaren van de laatste twee zullen vanwege de complexe ontwikkelingen die de Nieuwe 

Tijd te zien geven slechts zijdelings worden aangestipt. De bespreking van de laatste eeuwen in de 

hoofdstukken 1 en 7 zal wegens de beperkt beschikbare tijd voor ons onderzoek een schetsmatig 

karakter hebben en van een hoger hypothetisch gehalte zijn dan de tussenliggende hoofdstukken.) 

 

Dat we ons in dit onderzoek de beperking oplegden de praktijk grotendeels met rust te laten, 

gebeurde om twee redenen. De negatieve reden is dat een onderzoeker naar de geschiedenis van de 

praktijk van het de onderwijs (geschiedenis van de onderwijs-empirie) de gegevens zeker niet op 

een presenteerblaadje krijgt aangereikt. Wat er zich werkelijk afspeelde in het onderwijs, 

toegespitst op de vraag naar de plaats van het verhaal in die praktijk, zou een zodanig tijdrovende 

studie vragen dat we ons daarvan voorlopig distantieerden. De positieve reden is dat onderzoek 

naar de belangrijkste commentaren (over de toenmalige verhaal-praktijk) juist wél mogelijk is, en 

zelfs bijzonder vruchtbaar. Al was het maar omdat de door ons gevolgde analyse (waarbij we door 

secundaire literatuur op het spoor zijn gezet) tot verrassende inzichten heeft geleid. Die analyse 

toont aan dat er, althans op het beschouwelijke, meer filosofische niveau van nadenken over de 

praktijk, gedurende vele eeuwen in die commentaren is gewerkt aan iets als ‘verhaal-vijandigheid’. 

Geven we het volgende als voorbeeld van onze werkwijze. Geen gericht onderzoek zal worden 

gedaan naar het effect van Plato’s kritiek op de dichters op het onderwijs van zijn tijd, wél wordt 
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aan het licht gebracht of er bij andere en latere commentaren sprake is van invloed van zijn 

kritische houding tegenover poëzie en epiek. 

 

Over de uitwerking van de pedagogisch relevante commentaren-traditie op de traditie in de 

onderwijspraktijk is op basis van ons onderzoek dus slechts te gissen. Er zal dan ook nog veel 

aanvullend onderzoek nodig zijn – zowel op het terrein van de geschiedenis van de 

onderwijspraktijk als van de geschiedenis van (in de brede zin van het woord) lerarenopleidingen, 

beleid van schoolbesturen, leerplanontwikkelingen enzovoort.  

 

Ondertussen hopen wij met het onderhavige onderzoek een eerste stap gezet te hebben op de weg 

naar een verklaring voor het verloren gaan van de zo glorieuze positie van het verhaal in het 

Europese vormingswezen. Zelfs al vermoeden we dat die stap nogal bescheiden is.  
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1. Begripsbepaling, terreinverkenning en een vraag aan de geschiedenis 

 

 

1.1. Begripsbepaling  

 

De literaire voorbeeldtekst 

De geschiedschrijving van het verhaal in het onderwijs vereist een scherpe profilering van het 

object van studie. Een veelheid van mogelijke interpretaties van wat we onder een verhaal in het 

onderwijs, hierna te noemen de literaire voorbeeldtekst, kunnen verstaan vraagt daarom. We kozen 

twee invalshoeken voor onze profilering. De eerste (a.) is het Grieks-klassieke paradigma van 

Homerus-als-voorbeeldtekst. Het onderzoeksgebied dat zich hiermee bezighoudt heeft zich de 

afgelopen eeuw ontwikkeld op basis van op hun beurt klassiek te noemen studies van Werner 

Jaeger (1936) en Henri-Irénée Marrou (1948). Zij vormen het belangrijkste historische 

referentiekader voor deze studie. Een historische referentie alleen is echter niet voldoende om meer 

universele noties van de literaire voorbeeldtekst tot hun recht te laten komen. Een tweede 

profilering (b.) menen we te vinden in het sociaal-psychologische onderzoek naar de plaats van het 

narratieve element in het onderwijs van de ontwikkelingspsycholoog Jerome S. Bruner (1966, 

1986, 1990, 1996). 

 

Ad a. Sinds de uitvinding van het schrift is gebruik gemaakt van literaire teksten in het onderwijs. 

Een der eerste oefeningen bij het leren lezen en schrijven werd in de Griekse Oudheid in 

verhaalvorm aangeboden. Een orale vertelcultuur vond hierin een schriftelijke voortzetting. Een 

episch gedicht, een fabel of een toneelstuk stond naar vorm en inhoud model bij de taalvorming. 

Recitaties, vragen naar feitenkennis en literaire beschouwingen volgden op de basisoefeningen. De 

verwevenheid met de overdracht van traditionele kennis was groot. Het Griekse ideaal van een 

literair humanisme, encyclios paideia genoemd, werd op basis van de epen van Homerus 

gerealiseerd. Zij vervulden een funderende, propedeutische taak bij de vorming en waren, in zijn 

oorspronkelijke betekenis, encyclopedisch van aard.  

 

Het begrip encyclios paideia verduidelijkt Marrou als volgt.
1
 Met de term encyclios werd niet 

bedoeld de totaliteit van kennis te omvatten (pas in de zestiende eeuw zou de term die betekenis 

krijgen). Veeleer wordt hiermee geduid op een ‘cyclische’, dat wil zeggen, alledaagse, algemene, 

of volkse kennis. Marrou stelt daarom voor het begrip encyclios paideia te vertalen met: opvoeden 

in algemene (of: algemeen geldige) cultuur (culture générale). Weliswaar voegt hij daar aan toe dat 

het begrip al in de Oudheid neiging vertoonde studiegebieden in zich op te nemen.  

 

Het unieke, Homerische, humanisme littéraire van de Griekse opvoeding vormt, aldus Marrou, de 

combinatie van een propedeutische basiskennis met de literaire vorm van het heldendicht.
2
 Jaeger 

beschrijft deze combinatie als volgt: “[Die hohe Poesie der Griechen] besitzt gleichzeitig jene 

Allgemeingültigkeit und erlebnishaft unmittelbare Sinnfälligkeit, die die beiden wichtigsten 

Bedingungen der erzieherischen Wirkung sind.”
3
 Als eerste heeft Jaeger de literatuurkritiek 

gewezen op de didactische betekenis van Homerus als bron van encyclopedische cultuuroverdracht 

en algemene vorming, Bildung: “Es gibt nichts Wesentliches im Menschenleben, was nicht in 
[Homer] enthalten wäre.”

4
   

 

In haar historische perspectief dient het encyclopedische en algemeen vormende principe
5
 tot 

uitgangspunt voor deze studie. Ook de moderne literatuurkritiek kan zich in dit principe vinden. 

                                                 
1
 Marrou 1948, I: 264-265, 404-405n3. 

2
 Marrou 1948, I: 332-333. 

3
 Jaeger 1936: 65. 

4
 Jaeger 1936: 80. 

5
 Vgl. verder Havelock 1963: 61-86, Jaeger 1936: 70-82. 
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Volgens Northrop Frye kenmerkt epiek zich als literair genre door zijn encyclopedische didactiek. 

“The epic differs from the narrative in the encyclopaedic range of its theme, from heaven to the 

underworld, and over an enormous mass of traditional knowledge.”
6
 In het epos worden helden, 

zaken en gebeurtenissen voorgesteld in een verhevenheid die bewondering wekt. Zo dienen zij het 

ridderlijke ideaal van arete, voorbeeldigheid. Ook dienen zij de moeder der muzen, Mnemosyne, 

het geheugen.
7
 Voorbeeldigheid en bewondering waren zo belangrijke bouwstenen van het Grieks-

klassieke vormingsproces. ‘De inwijding op een hoger plan van het geestelijk leven kreeg zo, door 

poëzie, gestalte.’
8
   

 

Ad b. Door zich aan grensoverschrijdingen te wagen op terreinen van zowel culturele antropologie, 

literatuurwetenschap als filosofie heeft de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Jerome S. 

Bruner, te beginnen met zijn Toward a theory of instruction in 1966, baanbrekend werk gedaan in 

het onderzoek naar de plaats van het narratieve element in het onderwijs in een moderne context.
9
 

Een scala van gezichtspunten is door Bruner tot een samenhangend geheel gesmeed. Brengen we 

zijn visie – in aansluiting op ad a. – terug tot ons centrale thema, de normerende voorbeeldwerking 

van het narratieve erfgoed van een cultuur (waarbij de afwijking van die norm, aldus Bruner, de 

plot van het verhaal bepaalt), dan formuleert het hoofdstuk ‘Folk psychology as an instrument of 

culture’ uit Acts of meaning (1990) deze kerngedachte het duidelijkst.  

 

De algemeen aanvaarde voorbeeldigheid (canonicality) van het narratieve erfgoed van een cultuur 

behoort volgens Bruner tot de folk psychology van een samenleving. Met andere woorden, de  folk 

psychology kent het vermogen verhalen voort te brengen die in staat stellen betekenis te geven aan 

een algemeen gerespecteerd stelsel van normen en tevens aan de afwijking van die normen. 

 
Thus, while a culture must contain a set of norms, it must also contain a set of interpretive procedures for 

rendering departures from those norms, meaningful in terms of established patterns of belief. It is narrative 

and narrative interpretation upon which folk psychology depends for achieving this kind of meaning.
10

 

 

In een later werk spreekt Bruner van “cultural situatedness of meanings”, waarmee hetzelfde is 

uitgedrukt.  

 
Although meanings are ‘in the mind’, they have their origins and their significance in the culture in which 

they are created. It is this cultural situatedness of meanings that assures their negotiability and, ultimately, 

their communicability.
11

 

 

In de volgende – hier vertaalde – zin, die als motto voor deze studie kan gelden, omschrijft Bruner 

de betekenis van het verhaal in het onderwijs: ‘Deel uitmaken van een levensvatbare cultuur 

betekent zich verbonden weten met een serie (set) van samenhangende verhalen, samenhangend, 

ook al vertegenwoordigen zij geen consensus.’
12

  

                                                 
6
 Frye 1957: 318. Zie ook § 1.2. 

7
 Over de geheugenfunctie van het epos in een orale samenleving neemt de classicus Eric Havelock het volgende, 

radicale standpunt in: “The epic [is] to be considered in the first instance not as an act of creation but as an act of 

reminder and recall” (1963: 91).  In hst. 2 zal Havelocks visie nader aan de orde komen. 
8
 Marrou 1948, I: 332.  Met de volgende toelichting: “[A]u sein d’une culture classique tous les hommes ont en 

commun un même trésor d’admirations, de modèles, de règles, et d’abord d’exemples, de métaphores, d’images, de 

mots: un commun langage” (Marrou 1948, I: 333; zie bij Jaeger 1936: 23-37 het hoofdstuk over arete).  

NB Enkele aanhalingstekens in deze studie betreffen vertalingen of parafrases, dubbele aanhalingstekens betreffen 

alleen letterlijke citaten. 
9
 Bruner 1986, 1990, 1996. Zo’n twee decennia na Bruners Toward a theory verschenen tal van verwante studies op dit 

gebied. Zoals Egan 1988, 1988a, 1995, Gudmundsdottir 1991, De Haas 1999, Hopkins 1994, Jackson 1995, Letschert 

1994, Meijer 1990, 2002, Polkinghorne 1988, Sarbin 1986, Tappan & Brown 1989. 
10

 Bruner 1990: 47. Vgl. Fokkema (1993: 90): “De overdracht van [literaire] kennis [is] noodzakelijk voor de vorming 

van maatschappelijke consensus en de coördinatie van sociaal gedrag”. 
11

 Bruner 1996: 3. 
12

 Bruner 1990: 96. 
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Brengen we nu ad a. en ad b. onder een noemer, dan komen we tot de volgende definiëring van de 

literaire voorbeeldtekst in het onderwijs: De in het onderwijs gebruikte narratieve tekst die – in de 

vorm van (re)citaties – langdurig een voorbeeldfunctie bekleedt in het dagelijks leven. 

 

 

 

De commentaren op de literaire voorbeeldtekst 

De literaire voorbeeldtekst in het onderwijs is in deze studie zoals gezegd niet als zelfstandig object 

te zien, maar alleen voor zover besproken in commentaren.
13

 De laatste zullen het voornaamste 

voorwerp van onderzoek vormen. In veel historische studies over klassieke literatuur in het 

onderwijs ontbreekt een bespreking van deze commentaren. De commentaren van Plato, 

Aristoteles en Plutarchus vormen daarop een uitzondering. Naar literaire commentaren van 

christelijke zijde, na de drie hiervoor genoemden tevens de belangrijkste die in de Oudheid 

geschreven zijn, wordt zelden verwezen. Over een tekstfragment betreffende de klassieke dichters 

in het onderwijs zoals te vinden in Augustinus’ Belijdenissen bestaat geen secundaire literatuur. 

Ook ontbreekt in huidig onderzoek de receptie van deze passage in recentere commentaren.  

 

Wij menen dat door het ontbreken van literatuur over dergelijke, christelijk georiënteerde 

commentaren een onjuiste historische beeldvorming ontstaat over de kritiek op literaire 

voorbeeldteksten.
14

 Door bestudering van christelijke pedagogische commentaren over literaire 

klassieken in het onderwijs kan het in de historische pedagogiek bestaande beeld gecorrigeerd 

worden dat de voor-christelijke auteurs uit de Oudheid als enige de huidige meningsvorming 

bepalen, zo luidt de werkhypothese. Dat de huidige literatuurkritiek door gebrek aan aandacht voor 

christelijke commentaren uit de latere Oudheid en de Middeleeuwen zich eenzijdig laat bepalen 

door voor-christelijke commentaren, illustreren we aan de hand van uitspraken van drie 

literatuurhistorici.  

 

In zijn The western canon: The books and school of the ages , hoofdstuk 1. ‘An elegy of the 

canon’, neemt de Amerikaan Harold Bloom het volgende standpunt in over de volgens hem door 

de jeugd verlaten literaire canon: 

 
Our legions who have deserted represent a strand in our traditions that has always been in flight from the 

aesthetic: Platonic moralism and Aristotelian social science. […] Beneath the surface of academic Marxism, 

Feminism and New Historicism, the ancient polemic of Platonism and equally archaic Aristotelian social 

medicine continue to course on.
15 

 

Plato en Aristoteles zijn bepalend voor de in onze traditie aanwezige ‘vezel’ (strand) die voor 

esthetiek op de vlucht slaat. Slechts terzijde komt, elders in zijn boek, in een hoofdstuk over Dante, 

het christelijke commentaar aan bod.
16

 

 

De waarnemingen van de classicus Gilbert Highet komen hiermee overeen. Met zijn The classical 

tradition biedt de auteur een totaaloverzicht over de tijd waarin Griekse en Latijnse klassieken 

bestudeerd werden, inclusief hun doorwerking in de moderne literatuur. Het christelijke 
commentaar – van zowel Katholieke als Protestantse zijde – brengt hij op twee pagina’s bijeen. In 

                                                 
13

 Zie de Bijlage voor een overzicht.  
14

 Sinds enkele decennia heeft voor deze voorbeeldteksten de term ‘literaire canon’ ingang gevonden (zie hierna § 1.3). 

In de VS is de canon tot voorwerp van debat gemaakt door auteurs als Bloom 1994, Fiedler & Baker 1979, Gorak 1991 

en Guillory 1993, in Nederland door Van Alphen & Meijer 1991, Fokkema & Ibsch 1992, Mooy 1986, en Van Peer & 

Soetaert 1993.  
15

 Bloom 1994: 17-18, ibid.: 38. 
16

 Bloom (1994: 76) hekelt hier de onderwerping van de verbeelding aan het geloof en de visie van Augustinus en 

Thomas van Aquino op de dichtkunst als ‘niets dan kinderspel’ (childish play). 
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vragende vorm typeert hij de kwestie in hoeverre klassieke, voor-christelijke teksten door de tijden 

heen voorwerp zijn geweest van christelijke kritiek: 

 
Do the pagan poets teach nothing but evil, so that they should be cast out? or do they teach some good, so that 

they can be accepted and fitted into the pattern of Christian education? […] [The first mentioned] belief recurs 

again and again throughout modern history […] and in many a fundamentalist preacher today. (In essence, it 

goes back to Plato; and the counterview at least to Aristotle.)
17

 

 

Ook wat Highet betreft gaat het christelijke, pedagogische commentaar ‘in essentie’ terug op Plato 

en, maar dan met een tegenovergestelde visie, op Aristoteles.  

 

Laten we, ten derde, een historisch totaaloverzicht van literaire kritiek raadplegen, The Cambridge 

history of literary criticism. In deel I over De klassieke Oudheid wordt het laatste hoofdstuk 

besteed aan literatuurkritiek van christelijke zijde.
18

 In de samenvattende slotparagraaf ontbreken 

echter de kerkvaders, terwijl tal van voor-christelijke auteurs, Plato en Aristoteles voorop, 

nogmaals de revue passeren.  

 

 

 

De vraagstelling van het onderzoek  

Om de onderzoeksvraag te formuleren, is het goed het volgende te bedenken. We gaan uit van de 

veronderstelling dat commentaren op de literaire voorbeeldtekst sinds Plato en direct daarna 

Aristoteles niet voor niets zijn geschreven. Vanwege hun soms appreciërende (Aristoteles) maar 

vooral vaak opvallend kritisch gehalte (Plato) is er uit af te lezen welk pedagogisch belang en 

welke pedagogische bezwaren opeenvolgende commentaren zagen in de in hun tijd vigerende 

verhalenpraktijk. Tevens rijst – per implicatie – uit deze commentaren een beeld op van de soort 

verhalen die in hun tijd in het onderwijs een rol speelden. Omdat tot nu toe, zoals we al eerder 

zeiden, in de historische pedagogiek deze eeuwen omvattende commentaartraditie onderbelicht is 

gebleven, en niet uit te sluiten is dat onderzoek daarnaar van nut kan zijn bij de vraag naar de 

redenen en de oorzaken van de feitelijke en de wenselijke positie van de voorbeeldtekst in het 

huidige onderwijs, menen we dat het zinvol is de volgende onderzoeksvraag te stellen:   

 

Wat is de strekking van de pedagogisch georiënteerde commentaren op de vorm, de inhoud en het 

gebruik van voorbeeldteksten in het onderwijs sinds Plato en tot en met Luther?  

 

Waarom vanaf Plato? Omdat in diens ‘De Staat’ het eerste omvattende commentaar is te vinden op 

een verhalenpraktijk in het onderwijs. Waarom tot en met Luther? Omdat – en hier presenteren we 

dus nu al een van de antwoorden op de door ons onderzochte vragen – met Luthers commentaar 

een punt gezet wordt achter het bestaan van een duidelijk herkenbaar spanningsveld tussen 

christelijke commentaren en voor-christelijke voorbeeldteksten. Met een behandeling van latere 

commentaren, zoals van Comenius, Jansenisten, Piëtisten, Rousseau, Philantropijnen en modernere 

auteurs, zouden we terecht komen in een sfeer waarin naast theologische in toenemende mate 

maatschappijfilosofische en andere niet-theologische argumenten een rol spelen. De christelijke, 

pedagogisch bevlogen auteurs van daarvoor blijken zich een en andermaal ‘in gesprek te begeven’ 
met hun voorgangers, en dat doende uiteindelijk met Plato en Aristoteles – die min of meer 

fungeren als protagonist en antagonist in de tot 1600 tweeduizend jaar omvattende geschiedenis 

van het pedagogische commentaar op het pedagogische verhaal. Hun op theologische inzichten 

gebaseerde, kritisch pedagogische commentaren vormen, vergelijkenderwijs tezamen genomen, 

voor hedendaagse onderzoekers een overzichtelijker en eenduidiger object van onderzoek dan de 

pedagogische commentaren van de zich op steeds meer uiteenlopende referentiekaders baserende 

                                                 
17

 Highet 1951: 263-264. 
18

 Kennedy 1989. 
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latere critici (als genoemd: Comenius, Rousseau, de Philantropijnen en anderen). De aangeduide 

cesuur van ongeveer 1600 in de commentaargeschiedenis hebben we gebruikt om ons onderzoek af 

te grenzen in de tijd, en dus qua omvang. Onderzoek naar de commentaren in het tijdperk van de 

Nieuwe en de Moderne Geschiedenis zal weer zoveel tijd en energie vragen dat publicatie van wat 

we tot nu toe vonden te lang op zich zou laten wachten.  

 

De selectie van commentaren is hiermee voor een deel bepaald. Voor een ander deel wordt zij 

bepaald door de geografische en literaire afperking die voor een historische studie over een breed 

onderwerp als dit vereist is. Deze afperking is – tot in de zeventiende eeuw – goed denkbaar. Als 

we Europa, met zijn joods-christelijke cultuur en het Latijn als universele voertaal in het onderwijs 

als geografisch studieterrein nemen, dan zien we dat tot voor enkele eeuwen een relatief beperkt 

aantal teksten een langdurige, algemeen aanvaarde voorbeeldfunctie ingenomen heeft in het 

onderwijs. In het Grieks en Latijn domineerden – en domineren dikwijls nog steeds – 

respectievelijk de heldendichten van Homerus (Ilias en Odyssee), Hesiodus (Theogonie en Werken 

en dagen), Vergilius (Aeneis) en Ovidius (Metamorfosen), de fabels van Aesopus en Avianus en 

toneelwerken van Euripides en Terentius als in het onderwijs gebruikte voorbeeldteksten. 

Bijbelteksten als de Psalter, het Onze Vader en de Tien Geboden zijn daarnaast in de 

Middeleeuwen in gebruik gekomen, aangevuld met bijbelse epiek. (In de door ons niet meer 

bestudeerde periode zien we pogingen om de narratieve, pedagogische traditie voort te zetten in de 

moedertaal. Nemen we daarbij ontwikkelingen in de achttiende eeuw in Frankrijk tot voorbeeld: 

het heldendicht Télémaque, fils d’Ulysse van François de Fénelon, fabels van La Fontaine, toneel 

van Molière. De classicistische Télémaque vormt een bijna onmerkbare overgang in de 

geschiedenis van de voorbeeldtekst naar de moedertaal. Met Johann Wolfgang Goethe’s  Hermann 

und Dorothea is die overgang – door de actualiteit waarin het epos zich voltrekt – duidelijker.) 

 

Tenslotte wordt de selectie van commentaren bepaald door verwijzingen in moderne Nederlands-, 

Frans-, Duits- en Engelstalige literatuur.
19

 Het aantal werken waarnaar wordt verwezen in deze 

literatuur is binnen het kader van een studie als deze te overzien. Bovendien onderhouden de 

respectieve commentaren door overlappingen in zowel thematiek als referentiekader een 

onderlinge relatie (zie hieronder). Om deze redenen is het nader formuleren van een 

selectiecriterium niet aan de orde.  
 

Presentatie van onze gegevens en discussie daarover zal zeker nut hebben bij het doen van 

vervolgonderzoek. Om de deur naar dit vervolgonderzoek te openen, nemen we aan het slot nog 

een hoofdstuk op waarin in vogelvlucht en betrekkelijk speculatief een beeld geschetst wordt van 

wat er tussen Comenius en nu aan trends in pedagogische opvattingen over het verhaal (de 

voorbeeldtekst) in het onderwijs te onderscheiden zijn.  

 

 

 

Verantwoording van de longitudinale aanpak. 

Een vergelijkende analyse van teksten die met tussenpozen van eeuwen zijn geschreven bergt het 

gevaar in zich dat de respectieve oeuvres waar deze teksten deel van uitmaken niet voldoende recht 

wordt gedaan. Een historische lengtestudie gaat nu eenmaal ten koste van de breedte. In ons 

onderzoek komen contexten inderdaad slechts aan bod voorzover zij onmisbaar zijn voor een 

verantwoorde interpretatie van de commentaren. Het tekort dat de gekozen aanpak aankleeft lijkt 

nog groter te worden als men beseft dat een selectie uit een zeker oeuvre soms een teneur, een 

‘boodschap’ kent die kan contrasteren met de strekking van het oeuvre als geheel. Zo gaan we 

bijvoorbeeld in extenso in op Plato’s in De Staat beargumenteerde aversie tegen het verhaal als 

                                                 
19

 Verwijzingen naar commentaren in Mediterrane, Oost-Europese en Scandinavische talen zijn schaars, ook in uit die 

talen vertaalde, secundaire bronnen. Verder gaan we ervan uit dat de relevantie van een commentaar zich weerspiegelt 

in de mate waarin vertalingen in het Frans, Duits of Engels voorhanden zijn. 
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pedagogische middel, terwijl voor Plato, getuige tal van andere teksten van zijn hand, de waarde 

van literatuur onaangetast blijft. Zouden we echter het door ons verrichte longitudinale onderzoek 

gecombineerd hebben met een grondige analyse van elke historische context (in casu de ‘gehele 

Plato’ en bovendien Plato-in-zijn-tijd), dan waren we afgeweken van het eigenlijke onderwerp. Het 

gaat ons immers vooral om wat in de commentaren steeds weer aan pedagogische kritiek op de 

verhaaltraditie wordt gegeven en of punten van deze kritiek terug te vinden zijn in commentaren 

van tijdgenoten en latere auteurs.  

 

De keuze van een longitudinale analyse menen we, genuanceerder geformuleerd, te kunnen 

verantwoorden door te wijzen op het volgende:  

 

- Regelmatig en prominent wordt in commentaren naar dezelfde bronnen verwezen uit de 

Oudheid (zie Bijlage). Commentaren onderhouden zo een onderlinge band. 

- Theologisch gefundeerde stellingen, zoals over de onverenigbaarheid van christelijk geloof 

met door de dichter gewekte hartstocht, komen in de respectieve commentaren telkens 

terug.  

- Voorwerp van kritiek zijn steeds dezelfde voorbeeldteksten in het onderwijs: werken van, 

onder anderen, Homerus, Vergilius, Ovidius, Terentius en daarop geïnspireerde klassieken 

in de moedertaal. 

- Commentaren kenmerken zich door een rigoureuze, pedagogische stellingname die lang 

niet altijd in overeenstemming hoeft te zijn met de niet-pedagogisch gekleurde, ándere 

teksten van de besproken auteur. 

 

De longitudinale onderzoeksmethode is dus aanvaardbaar als we ons realiseren wat in ons geval 

het object van onderzoek is: de geschiedenis van commentaren (op commentaren) op de 

pedagogische kwaliteit van de klassieke verhalentraditie. Dankzij een longitudinale vergelijking 

winnen de respectieve commentaren aan betekenis. Zo leidt onderhavige studie tot een 

vergelijkende benadering van eeuwen van pedagogisch denken over en beoordelen van de 

verhaaltraditie in het onderwijs. Zoals hier aan de orde gesteld is dat nog niet eerder gebeurd. 

 

Nu we begripsbepalingen, grenzen en doelstellingen in voldoende mate menen te hebben 

uiteengezet, volgen, alvorens over te gaan tot de weergave van de resultaten van ons onderzoek, 

eerst enkele terreinverkenningen in het heden. Hiermee geven we aan dat we ons uitgangspunt 

zoeken in de actualiteit. Door aan het begin op de probleemstelling van het moment te wijzen 

beklemtonen we de intentie met ons onderzoek een historische aanloop naar het huidige 

canondebat te willen bieden. Hoe reageert de huidige wetenschap op de afwezigheid van iets dat in 

het verleden tot de kern van onderwijs en opvoeding gerekend werd? Wanneer en hoe begon men 

zich daarover zorgen te maken? In hoeverre fundeert men zich daarbij op in voorgaande perioden 

gevoerde discussies? Alvorens in het verleden te duiken (hst. 2-6) lijkt ons een oriëntatie in het 

heden met het oog op deze vragen nuttig (par. 1.2. en 1.3). In Hoofdstuk 7 zullen we tenslotte, aan 

het eind van onze excursie naar het verleden, speculeren over een brug die de tijd tussen 1600 en 

de huidige actualiteit overspant.  

 
 

 

1.2. Bruner en Frye: verkenners van het terrein  

 

‘Mr Bruner I presume?’ 

In februari van het jaar 1961 vond in Toronto een ontmoeting plaats die van symbolische betekenis 

mag heten. Tijdens een conferentie aan het Victoria College drukte de toen al beroemde professor 

in de psychologie aan Harvard University, Jerome Seymour Bruner, de hand van een al even 

vermaard geleerde in de Engelse taal, Herman Northrop Frye. Met dat gebaar gaven twee 
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vakgebieden in de wetenschap blijk van een ongebruikelijke, wederzijdse belangstelling. Gast en 

gastheer toonden, als twee – bijna even oude – representanten van twee – ook al even oude – 

vakgebieden, respectievelijk die van de denkpsychologie en van de literatuurkritiek,
20

 in deze 

ontmoeting een eind te willen maken aan een van meet af aan onderkoelde verstandhouding. In de 

daarop volgende decennia zouden beide disciplines met een frequentie die nog steeds toeneemt (zie 

onder noot 9) toenadering tot elkaar blijven zoeken. De symboliek van de ontmoeting krijgt extra 

dimensie als blijkt dat beide geleerden, geboren respectievelijk in 1915 en 1912, zojuist, op 

hetzelfde – vijfenveertigste – jaar van hun leven een in hun vakgebied toonaangevend werk 

publiceerden waaruit zij elkaar wederzijds citeerden: Bruners The process of education (1960), 

Frye’s Anatomy of criticism (1957).  

 

Het initiatief van de ontmoeting in Toronto ging uit van een commissie die door Frye geïnstalleerd 

was naar aanleiding van de spraakmakende, twee jaar eerder gehouden Woods Hole Conference in 

Denham, VS. Bruner had daar zijn revolutionaire ideeën over een concentrische leerplanopbouw of 

spiral curriculum gepresenteerd. Op elk studieonderwerp zou volgens dit concept vanuit een 

‘intuïtieve’ inslag (account) later in het leerplan teruggekomen worden in een analytisch meer 

gestructureerde benadering. De ideeën die Bruner in genoemde conferentie voorlegde nam Frye 

over bij zijn eigen ideeën over de bestudering van literatuur (te beginnen in het basisonderwijs, zie 

hiervoor verderop). Op dezelfde wijze als Bruner stelt Frye zich de literatuurstudie (én de 

literatuurgeschiedenis) voor als zich ontwikkelende (revolving) stadia rond de klassieke modellen, 

zoals die aan de basis van een cultuur staan.
21

 Bruner op zijn beurt werd ertoe bewogen om nog 

meer dan hij al deed de literatuurkritiek bij zijn onderwijsplannen te betrekken. Zo volgt hij Frye, 

die hij ‘een magistrale literatuurtheoreticus’ noemt, in de door de laatste ontworpen, literaire 

hoofdstructuur.
22

 

 

Wat beide mannen verbindt is hun interdisciplinaire belangstelling voor de encyclopedische, 

vormende waarde van literatuur. Illustratief in dat opzicht is de grote betekenis die beide hechten 

aan het in die tijd verschenen boek The singer of tales (1960). Classicus en folklorist Albert Lord 

toont daarin aan, in het voetspoor van zijn leraar Milman Parry, dat nog levende epische zangers, 

op vergelijkbare, cultuurconserverende en mnemotechnische wijze als het geval moet zijn geweest 

bij de epen van Homerus, hun orale teksten componeren en doorgeven aan hun leerlingen. (Zie 

hierna onder § 2.4.)  

 

Een blik op beider oeuvre bevestigt verder de generositeit waarmee zij elkaars vakgebieden een 

plaats toebedelen. Bruner verwerkt in zijn cultuurpsychologische boeken een areaal aan literaire en 

literatuurkritische bronnen, terwijl de verzameling van Frye’s literair-pedagogische teksten 

                                                 
20

 Ter illustratie van de gescheiden opstelling van beider werelden het – gehouden naast Blooms klaagzang uit 1994, 

zie hierboven – vroege commentaar van Bruner (1960: 67): “[O]ne finds a virtual vacuum of research on [the realm of 

literature and the arts] in educational literature”. En dat van Frye (2000 (1963): 153): “My own feeling is, once again, 

that whatever separates literature from the rest of education reflects the confusion of critical theory.” In een Frye-studie 

met veel aandacht voor het pedagogische werk vinden we Frye’s opstandigheid hiertegen als volgt verwoord: “Frye’s 

rebellion is against the authority of a Western tradition that subordinates poetry to other disciplines. […] Frye’s 

position makes sense in relation to history and literary history” (Hart 1994: 21; vgl. Frye 2000 (1958): 73). 
21

 “[L]iterature is allusive, and seems to radiate from a centre. Literature develops out of, or is preceded by, a body of 

myths, legends, folk tales, which are transmitted by our earlier classics. In our tradition the most important groups of 

these myths are the biblical and the classical, and it is essential to acquire some knowledge of both as early in life as 

possible” (Frye 2000 (1963): 151). 
22

 Bruner 1996: 95. Frye (2000 (1963): 151) betrekt zijn literaire hoofdstructuur als volgt bij zijn leerplanideeën: 

“From familiarity with the traditional stories of our culture we may gradually acquire a sense of the categories of 

stories, which I would classify as four in number: the romantic, the comic, the tragic, and the ironic.” De voordracht 

aan Harvard University waaruit hier geciteerd wordt toont aan dat in het literatuuronderwijs een kans is blijven liggen 

door niet in een of andere geïnstitutionaliseerde vorm het onderzoek van beide onderzoekers bijeen te brengen. Frye’s 

voordracht, waarnaar overigens in Frye-studies zelden wordt verwezen, zou een goede voorzet zijn voor een dergelijk 

initiatief.  
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aanleiding zijn geweest tot de publicatie van een vuistdikke bundel.
23

 Stelt Bruner in de 

psychologie cultuur en literatuur centraal,
24

 Frye verbindt zijn vakgebiedperspectief aan “a more 

synoptic view” bij het lesgeven aan kinderen.  

 
I sympathize entirely with the plea for a more synoptic view of the different subjects taught to children, but 

how can literature (that is, criticism) enter into such a synoptic view until it has acquired a synoptic view of 

itself?
25

 

 

Als het om literatuur gaat geven beiden een centrale plaats aan de mythe (in Frye’s woorden: the 

myth of concern, het ontstaansverhaal van een cultuur met daarin alles wat geacht wordt het meest 

van belang – concern – te zijn voor de samenleving),
26

 en aan de metafoor als kleinste representant 

van de literaire eigenschap dingen in ongebruikelijke zin en paradoxaal te duiden. In 1966 was 

Bruner begonnen in zijn Towards a theory of instruction (Naar een onderwijstheorie) zijn ideeën 

hierover, uitdrukkelijker nog dan in zijn The process of education, gestalte te geven.
27

 Het idee van 

cultuuroverdracht door middel van verhalen diende, als het aan Bruner lag, onverwijld op de 

agenda van de onderwijspsychologie te komen. Het mythische kan daarbij in didactische zin 

worden uitgelegd als een aanvankelijke ordening van een nog onbevattelijke wereld.  

 
 [D]e grote dramatische thema's en metaforen [verschaffen] een uitgangspunt voor het ordenen van het besef 

van het menszijn, om te zien wat blijvend is in zijn geschiedenis en zijn omstandigheden, om enige orde te 

scheppen in de wirwar van kennis, door het verband met onszelf te zien.
28

 

 

Zowel Bruner als Frye benadrukken de ontwikkelingspsychologische waarde van literatuur. Een 

literaire, verhalende manier van denken waarbij het irrationele en het paradoxale de boventoon 

voeren zien zij als een (in hun ogen essentieel) voorstadium op weg naar een volwassen, rationele 

manier van denken. Beide denkwijzen zijn zowel autonoom als complementair, aldus Bruner. Zij 

onderhouden daarom blijvend in het leven (dus niet alleen bij kinderen) een onderlinge, 

aanvullende betekenis. Daarbij gaat het een aan het ander vooraf, het intuïtieve en verhalende aan 

het verstandelijke en rationele, zoals hij duidelijk maakt in The process of education.
29

 Voor deze 

studie lijkt ons deze propedeutische kijk op literatuur van belang vanwege de – impliciete of 

expliciete – verwijzing ervan naar humanistisch gezinde commentaren die zich in het verleden 

hebben uitgesproken over de betekenis van literatuur in wat we nu een cognitieve ontwikkeling 

zouden noemen.  

 

In de Oudheid werd de hier ‘propedeutisch’ te noemen basisfunctie van literatuur (zie hierna bij 

Aristoteles en Plutarchus onder § 2.5.) algemeen aanvaard, in de Renaissance wordt zij opnieuw 

naar voren gebracht door humanisten (zie ‘Erasmus’ visie op literaire kennis’ onder § 5.2., verder 
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 Frye 2000. 
24

 In zijn Acts of meaning (1990: xii) schrijft Bruner over het belang van cultuur (literatuur) binnen zijn vakgebied als 

over ‘culturele vorming en betekenisgeving, en de centrale plaats daarvan in de menselijke handeling, tegen de 

achtergrond van een confuus, ontwricht en gesimplificeerd psychologisch onderzoek.’ 
25

 Frye 2000 (1963): 145. 
26

 “[M]yths represent the structural principles of literature: they are to literature what geometrical shapes are to 

painting. […] [A] kind of diagram or blueprint of what literature as a whole is all about” (Frye 2000 (1963): 203). 
27

 “We zijn een paar interessante manieren van benaderen (van het leerplan) op het spoor. […] Wanneer men de 

mythen (van deze groep, nl. eskimo's) zorgvuldig analyseert, wordt terstond duidelijk dat je een maatschappij kunt 

kennen aan haar verhalen. De ecologie, de economie, de sociale structuur, de taken van man en vrouw, hun hoop en 

hun angst worden weerspiegeld in hun verhalen, en wel op een manier waar de kinderen raad mee weten” (Bruner 

1971: 76). 
28

 Bruner 1966: 144. 
29

 “Once achieved by intuitive methods, [solutions] should if possible be checked by analytic methods, while at the 

same time being respected as worthy hypotheses for such checking” (Bruner 1977: 58). Enige pagina’s verderop blijkt 

dat Bruner toen al zijn ‘intuïtieve’ voorportaal op het analytische denken als door literatuur gevoed zag: “it becomes 

the more important to nurture confident intuition in the realm of literature and the arts.” Zich ervan bewust hiermee 

nieuwe wegen in te slaan laat hij daarop de zin volgen die we onder noot 20 aanhaalden: “Yet one finds a virtual 

vacuum of research on this topic in educational literature” (Bruner 1977: 67). 
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bij Luther en Melanchthon), in onze tijd vormt zij een onderdeel van de verwetenschappelijkte 

literatuurbeschouwing bij Bruner en Frye. In tussenliggende eeuwen vervalt deze propedeutische 

duiding van literatuur. In de theologisch gefundeerde, ‘catechetische’ pedagogiek geldt dat – 

profane – literatuur in de opvoeding vermeden of, waar mogelijk, gecensureerd wordt. De 

algemeen vormende werking van literatuur wordt hier alleen onderkend met betrekking tot de 

bijbel, terwijl profane literatuur voor volwassenen, eerder dan voor kinderen, haar nut kan hebben. 

In de samenvattingen die de hoofdstukken 3, 4 en 5 besluiten en in de Samenvatting van de 

strekking der behandelde commentaren (Hoofdstuk 6), zullen deze categorieën in de pedagogische 

literatuurkritiek invulling krijgen aan de hand van de dan besproken commentaren.  

 

In dit hoofdstuk zullen we onze oriëntatie in de huidige tijd voortzetten door enige pedagogische 

aspecten uit het werk van Frye en Bruner te belichten, de actuele ‘crisis van het voorbeeld’ aan te 

stippen en, ter introductie van onze zoektocht naar het verleden, enkele auteurs het woord geven 

over de geschiedenis van de literaire canon in het onderwijs.  

 

 

 

Bruner en Frye over de pedagogische betekenis van literatuur  

Voor Bruner zowel als voor Frye geldt Aristoteles’ typering van de dichter als pedagogische 

kwintessens dat deze leerzaam is in zijn weergave van de werkelijkheid doordat hij eerder ‘het 

waarschijnlijke, wat zou kúnnen gebeuren’ beschrijft dan het feitelijke (zie Hoofdstuk 2 bij 

Aristoteles). “The storyteller asserts nothing: he lays down postulates,” aldus Frye.
30

 De dichter 

maakt nieuwe werelden mogelijk, ‘possible worlds’ in Bruners woorden, verbeeldingsvermogen, 

‘developing imagination’ volgens Frye.  

 
The arts, including literature, are not so much concerned with the world as it is: their concern is with the world 

that man is trying to build out of nature, and the imagination they appeal to is a constructive power, which is 

neither reason nor emotion, though including elements of both.
31

 

 

Nadat Frye een literair leerplanvoorstel in drie fasen heeft gedaan (1. basisonderwijs met 

traditionele mythen en verhalen, 2. middelbaar onderwijs met een ontwikkeling van de kritische 

intelligentie op basis van literatuur en met een literaire standard of comprehension als 

uitgangspunt, en 3. het universitaire onderwijs met een liberal arts program en een historisch 

overzicht van de klassieken) formuleert hij zijn pedagogische doelstellingen als volgt: 
 

The ultimate purpose of teaching literature is not understanding, but the transferring of the imaginative habit 

of mind, the instinct to create a new form instead of idolizing an old one, from the laboratory of literature to 

the life of mankind.
32

 

 

In het spiral curriculum concept van Bruner vonden we hierboven al een toepassing van hoe een 

propedeutische, ‘intuïtieve’ fase in de leerweg terugkomt in een nieuwe fase met een structuur die 

meer aan het logische denken refereert. Oplossingen die via intuïtieve methoden bereikt zijn 

worden, zo stelt hij, in een latere fase door analytische methoden gecontroleerd. In 1986 schrijft 

Bruner opnieuw, maar in andere bewoordingen, dat ‘wetenschappelijke hypothesen hun bestaan 
beginnen als verhaaltjes of metaforen, en door een veranderingsproces in toetsbaarheid, formeel 

dan wel empirisch volgroeid raken’.
33

 De verhalende, narratieve wijze van denken (narrative mode 

                                                 
30
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31
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of thought) staat bij Bruner, net als bij Frye, aan de basis van de logisch-rationele of – bij Bruner – 

‘paradigmatische’ wijze van denken. De relatie tussen beide soorten denken definieert Bruner als 

volgt: 

 
The two (though complementary) are irreducible to one another. Efforts to reduce one mode to the other or to 

ignore one at the expense of the other inevitably fail to capture the rich diversity of thought.
34

 

 

Beide denkgebieden zijn autonoom, hetgeen niet wil zeggen dat zij geen invloed op elkaar 

uitoefenen. Bruner wijst daarbij op het gevaar van het reduceren van het verhalende denken in het 

onderzoek naar de denkontwikkeling bij kinderen, zoals dat door de ideeën van Jean Piaget, de 

nestor van dat onderzoek, gedomineerd wordt. Als Bruner zijn grondgedachte vier jaar later 

opnieuw uitwerkt, brengt hij haar als volgt in verband met de door Piaget onderscheiden 

levensfasen: 

 
[C]hildren produce and comprehend stories, are comforted and alarmed by them, long before they are capable 

of handling the most fundamental Piagetian logical propositions that can be put into linguistic form. […] So 

one is tempted to ask […] whether narratives may not also serve as early interpretants for ‘logical’ 

propositions.
35

 

 

Opnieuw, bij het onderscheiden van twee manieren van denken, ontlopen de kerngedachten van 

Frye en Bruner elkaar niet. In zijn zwanenzang ‘The double vision’ (1991; Frye’s sterfjaar viel 

samen met het jaar van uitgave), waarin Frye terugkeert naar zijn theologische wortels 

(oorspronkelijk was hij in het Victoria College opgeleid als theoloog om er tenslotte als 

literatuurcriticus te worden aangesteld), stelt hij het metaforische karaktereigen van het zijn-en-

tegelijk-niet-zijn tegenover het eenduidige of-of van de wetenschappelijke waarneming. De 

innerlijke, ‘gehumaniseerde’ of literaire ervaringswereld stelt hij tegenover een uiterlijke en 

rationele ervaringswereld. De ‘paradoxale ervaring’ die in die eerste wereld thuishoort ziet hij als 

verrijking, eerder dan als obstakel. 

 
[J]ust as myth is not anti-historical but counter-historical, so the metaphor, the statement or implication that 

two things are identical though different, is neither logical nor illogical, but counter-logical. It presents the 

continuous paradox of experience, in which whatever one meets both is and is not oneself. […] Metaphors are 

paradoxical, and […] we suspect that perhaps only in paradox are words doing the best they can for us.
36

 

 

Volgens Frye staat het kind het dichtst bij de taal van de dichter. Op basis van die taal ontwikkelt 

hij zijn kritische vermogens.  

 

                                                 
34
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35
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Children resemble the poets of primitive societies, who are culturally in a parallel situation, unlocking their 

word hoards to chant their memorized songs of ancestral legends, place names, neighbouring tribes and 

alliterating kings.
37

  

 

In het propedeutische concept van Bruner en Frye geldt literatuur als voertuig, niet als doel op zich. 

Beider pedagogiek weerspreekt het sinds de negentiende eeuw geldende, esthetisch gerichte 

concept van literatuurstudie-omwille-van-de-literatuur.
38

 Literatuur-op-zich is niet doel van 

opvoeding, maar literatuur is eerder voertuig ter introductie tot en becommentariëring van de eigen 

cultuur.
39

 Schoonheid is daarbij weliswaar onmisbaar. Schoonheid, met als contrapunt lelijkheid, 

staan ‘het zien der dingen in hun volle werkelijkheid’ ten dienste, aldus parafraseert Frye zijn 

voorbeeld Matthew Arnold. “[M]any things are not seen in their full reality until they are seen, not 

necessarily as beautiful, but as existing within the context of beauty.”
40

  

 
The immediate purpose of teaching literature to children and adolescents is not to persuade them to appreciate 

or admire works of literature more, but to understand them with a critical intelligence blended of sympathy 

and detachment.
41 

 

Het werk van folklorist Vladimir Propp wordt door Bruner regelmatig ter sprake gebracht. In zijn 

vergelijkende studie over volksverhalen, Morphology of the folktale (1927), had de Russische 

onderzoeker uiteengezet hoe de afwijking van, overtreding op een standaardnorm in een 

samenleving en het herstel daarvan een universeel onderdeel vormt van de plot van 

(volks)verhalen. Het culturele verleden, zo maakt Bruner duidelijk aan de hand van Propp, krijgt in 

een verhaal gestalte door vertrouwde conventies te doorbreken, “by making us consider afresh 

what before we took for granted”.
42

  

 
The function of the story is to find an intentional state that mitigates or at least makes comprehensible a 

deviation from a canonical cultural pattern.
43

 

 

Al bij zeer jonge kinderen, zo laat hij zien aan de hand van recent onderzoek, trekt het ongewone 

meer de aandacht dan het gewone.
44

 Bij de taalontwikkeling geldt hetzelfde. Als iets verkeerd gaat 

in een verhaal, afgeweken wordt van het bekende, wordt de aandacht gewekt en wordt het 

spannend. In taalvorm wordt op die manier, via de omweg van de afwijking, de aandacht gewekt 

voor de norm. Het verhaal ontleent zijn vormende waarde aan de afwijking van de norm die het 

vertegenwoordigt, het zich openstellen voor onorthodoxe samenhangen en het overwinnen van 

kortzichtigheid, “overcoming our shortsightedness”.  

 
Some readers may wonder why literature and drama play such a large part in my account. Narratives, for all 

their standard scripts about life, leave room for those breaches and violations that create what the Russian 

Formalists used to call ostronenyie: making the all-too-familiar strange again. […] [G]reat stories reopen 

[reality] for new questioning. That’s why tyrants put the novelists and poets in jail first. That’s why I want 

them in democratic classrooms- to help us see again, afresh.
45
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Aan de vorming van een kritische instelling als een der essentiële invloeden die van literatuur 

kunnen uitgaan en die door de eeuwen heen door humanisten werden benadrukt, wijden we aan het 

slot van de Appendix (Hoofdstuk 7) een samenvattend overzicht. 

 

 

 

Gemis aan een pedagogiek van het (literaire) rolmodel  

Van alle literatuur staat het genre van het heldenlied, zoals we hierboven zeiden, in deze studie wel 

het meest in de schijnwerpers. Beschouwen we met Matthew Arnold literatuur als voertuig dat in 

staat stelt kennis te ‘humaniseren’,
46

 dan legt epische literatuur in het bijzonder de verbinding 

tussen kennisoverdracht en menselijk handelen. Het heldenlied leidt in in betekenissen en 

memoreert deze met hulp van voorbeeldgedrag van veroveraars en ontdekkers. Het is hier dat de 

muze Clio, ‘de roemende’, of ‘de roem toezingende’, haar intrede doet in het domein van de 

opvoeding. Van de negen in Hesiodus’ Theogonie geïntroduceerde dochters van moeder 

Mnemosyne, het geheugen, staat zij, met zus Calliope, ‘schone voordracht’, het dichtst van alle 

muzen – elk een aspect vertegenwoordigend van de zang- en vertelkunst van de minstreel – bij 

tekst en inhoud van panegyriek en heldenlied. De grenzen tussen geschiedschrijving en heldenlied 

vervagen. Clio symboliseert de tijdloosheid van de roem en brengt op die manier, zo zal in deze 

studie blijken, waar we in onze tijd geneigd zijn scheidslijnen aan te brengen, geschiedenis en – 

heroïsche – literatuur telkens samen.
47

 

 

In zijn eerste boek over onderwijs en literatuur vinden we die versmelting van betekenissen door 

Bruner verwoord, waar hij naar aloud recept de steun inroept van ‘beschermvrouwe Clio’. Naar 

aanleiding van een film die hij bezocht met een aantal veertienjarigen schrijft hij:  

 
De heftige discussie op de terugweg over moraalfilosofie bracht mij tot de overtuiging dat we een van onze 

machtigste bondgenoten om onze betrokkenheid bij de geschiedenis, het levensbereik van de mens, de 

filosofie levend te houden, over het hoofd hebben gezien. Drama, roman, geschiedenis met de epische steun 

van beschermvrouwe Clio – dat alles stoelt op de paradox van de menselijke keuze, op de oplossing van 

alternatieven. […] Door het fascinerende, het levensechte van deze zaken kunnen wij, zou ik willen betogen, 

de dilemma's van de cultuur, de aspiraties, de conflicten, de verschrikkingen ervan het best persoonlijk 

maken.
48

  

 

In zijn voorlaatste boek vinden we de roem weer terug in zijn relatie tot kennisoverdracht.  

 
There is something appealing and, indeed, enspiriting about facing off one’s own version of ‘knowledge’ with 

the foibles of the archivally famous in our past.
49

  

 

Als mentale wegwijzers en oriëntatiepunten in het landschap van het culturele erfgoed vormen 

goden, helden en hun verering een graag gezien doelwit in de hierna te behandelen commentaren. 

Voor- maar vooral tegenstanders, van Plato tot heden, spreken zich uit over de navolging van 

literaire rolmodellen. De ‘agenda’ van de pedagogische literatuurkritiek wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door de aanstoot die men neemt aan de voorbeeldigheid van historische of 

mythologische figuren.  
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In onze tijd is een wetenschappelijke bemoeienis met het rolmodel, als dat verder van het kind af 

staat dan in een directe, persoonlijke relatie, afwezig. Dit stelt de pedagogische wetenschap van het 

moment voor de uitdaging het gemis onder ogen te zien van zowel het verhaal in het onderwijs als 

van het navolgenswaardige voorbeeld.
50

 In ons land is deze uitdaging met betrekking tot het 

verhaal, niet zonder een beschouwing te wijden aan het voorbeeld, aangegaan door Willem de 

Haas. Als eerste heeft De Haas een dissertatie aan het onderwerp gewijd. Net als in het 

onderhavige onderzoek heeft De Haas het over de continuïteit, het canonkarakter en ‘de autonomie 

van de tekst’ van het pedagogische verhaal. Hij constateert daarbij dat er in onze tijd een ‘nieuw 

verhaalconcept’ bezig is te ontstaan. De voorheen zo duidelijk ‘gegeven continuïteit’ van 

pedagogische verhalen wordt vandaag de dag vervangen door een ‘geconstrueerde continuïteit’. 

Met ons onderzoek proberen we een ander licht te laten schijnen op deze breuk in de geschiedenis 

van het pedagogische verhaal.
51

  

 

Waar De Haas de leemte in de huidige pedagogische wetenschap, met haar gebrek aan aandacht 

voor “de terzijdestelling van het verhaal”,
52

 opvult, levert hij tevens aan het al even zelden 

onderzochte thema van de nabootsing van rolmodellen in de subparagraaf Het voorbeeld als 

pedagogische categorie een manifeste bijdrage.  

 
Men treft in contemporaine literatuur […] dikwijls de verzuchting aan, dat de huidige generatie pedagogen 

alle contact met het persoonlijke voorbeeld heeft verloren.
 53

  

 

De Haas verwijst hier onder meer naar de Duitse pedagoog Walter Braun. Volgens de laatste 

kunnen we in onze tijd van een “Krise des Vor-Bilds” spreken.“Das Vor-Bild der Älteren, wenn es 

nicht nur Demonstrationscharakter hat, könnte dazu helfen, dass Sinnzusammenhänge in der 

historischen Dimension wieder verstanden werden.” Maar “[b]is heute haben wir keine Pädagogik 

des Bildes. Das Bild ist eigentlich in der Pädagogik verpönt.”
54

 Het komt er, aldus Braun, in onze 

tijd op neer dat het ‘verboden’ is historische en literaire figuren in de opvoeding tot voorbeeld te 

nemen. We vinden deze ‘crisis’ van Braun geïllustreerd in het actuele protest tegen de instelling 

van een geautoriseerde literatuurlijst in het onderwijs, de ‘canon’. De antiautoritaire weerzin tegen 

het ‘opleggen’ van – literaire – helden, zoals die in het canondebat naar voren komt, vormt, 

veronderstellen we, een geseculariseerde, laatste schakel in een veel langere historische keten. (Zie 

Hoofdstuk 7.) 

 

Het ziet ernaar uit dat Braun met de term ‘verboden’ in zoverre de zaak recht doet, dat in bepaalde 

historische commentaren vanuit een christelijke invalshoek, doelbewust gestreefd is naar een 

negatieve meningsvorming over literatuur in de opvoeding. De catechetische veroordeling van 

idolatrie staat daarbij centraal. Deze zegt dat als iets dat wordt vereerd tussen mens en God in komt 

te staan, of dat nu een personage is of een kunstvoorwerp, een bedreiging vormt voor het geloof. 
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We zullen het genoemde canondebat in onze toegift (Hoofdstuk 7) voorstellen als een recente, 

geseculariseerde vorm van deze kritiek. Nabootsing van rolmodellen vormt, zo is uit de visies van 

pedagogen als Comenius en Rousseau op te maken, de splijtzwam tussen het op klassieke teksten 

georiënteerde, literaire humanisme van les Anciens en de op wetenschap en vooruitgang gerichte 

idealen van les Modernes in de bekende Querelle.  

 

 

 

1.3. Het canondebat en een vraag aan de geschiedenis 

 

In zijn historische zoektocht, The critical path (1971), stelt Northrop Frye dat na Matthew Arnold, 

‘de laatste echte humanist’, de verdwijning van ‘de humanistische samenleving’ als definitief moet 

worden beschouwd. Eigenlijk al ‘sinds Newton’ leidde die samenleving een sluimerend bestaan. 

De dichter, buitengesloten van zijn primaire rol als autoriteit over de myth of concern, vindt nadien 

zijn sociale taak nog slechts in marginale bezigheden. Nu eens behelzen zijn opdrachten de 

liberalisering van het denken, dan weer, elders, de verzorging van politieke propaganda.
55

 Na 

‘Newton’ vervalt de oorspronkelijke taak van de dichter wetenschap en technologie in de 

verbeelding te vatten, zoals Dante dat bijvoorbeeld nog kon.
56

 

 

Terwijl de wetenschap zich voortspoedt, zichzelf overtreffend in elk nieuw tijdperk, blijft voor de 

dichtkunst slechts de rol bewaard het oude te bezingen. ‘The myth of progress’ werd zo tot anti-

dichter mythe.
57

 Plato’s profetie lijkt, aldus Frye, te zijn uitgekomen: de dichter wordt tot 

restverschijnsel uit oude tijden. Frye citeert uit de aanval op de dichtkunst door de negentiende 

eeuwse Thomas Peacock: 

 
“A poet in our times is a semi-barbarian in a civilized community. He lives in the days that are past. His ideas, 

thoughts, feelings, associations, are all with barbarous manners, obsolete customs, and exploded superstitions. 

The march of his intellect is like that of a crab, backward.”
58

  

 

Toch is de dichter niet alleen nog maar de ‘mythische’ producent van een archaïsch taalgebruik, 

nog steeds blijft hij in Frye’s ogen de leraar van the myth of concern. Ook al is hij een ‘miskende 

wetgever’, hij behoudt zijn rol uit vroeger tijden, als wetgever van de beschaving, ook al realiseert 

niemand zich dat meer.
59

 

 

 

 

Het canondebat 

Door zich van de actuele wereld af te zonderen onderging de dichtkunst een elitevorming met 

‘dodelijke effecten’, zo legt Frye in 1980 een congres van leraren Engels voor. De literaire erfenis, 

die vanouds zijn autoriteit ontleende aan het behoud van het beste dat een cultuur had 

voortgebracht, werd in de achttiende en vroege negentiende eeuw ‘gefossiliseerd’ door het sociale 

prestige dat aan ‘de klassieken’ werd verleend. De oorzaak van de huidige impasse moet daar 

gezocht worden volgens Frye. 

 
It is only when it becomes inorganic, not recreated for each generation and each student in that generation, 

and above all when it becomes exclusive, ignoring its connections with the contemporary world, that we get 

an impression of a fossilized cultural heritage being passed on merely for the sake of passing it on.  Such a 
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lifeless continuity can survive only when the traditional heritage […] becomes a symbol of upper-class 

prestige.
60

 

 

Nadat hij zijn wantrouwen heeft uitgesproken inzake leerboeken in het stelonderwijs die menen het 

zonder modellen te kunnen doen,
61

 opent hij de aanval op hen die het ‘elitisme’ als stok gebruiken 

om zich van de humaniora te ontdoen. Een in zijn ogen misplaatst socialistisch wantrouwen naar 

cultuur en culturele vorming neemt in die tijd volgens hem alarmerende proporties aan. Aan zijn 

eigen onderwijs in Latijnse grammatica zegt Frye veel te hebben ontleend (zoals ‘rudimenten van 

filosofie’ in verschillen tussen concreet en abstract en tussen subject en object). De toevoeging dat 

het bij Latijnse grammatica om ‘snobistische nonsens’ zou gaan, zoals Frye in kranten had gelezen, 

is een gevaarlijke tendens.
62

  

 

In hetzelfde jaar 1980 schrijft Frye dat de agitatie tegen elitisme altijd een antiautoritaire kern 

bevat. ‘Liever geeft men zich over aan een leven in ‘hysterie en paniek’ dan zich te willen 

spiegelen aan de geleerdheid of de ontwikkeling van anderen.’
63

 Over het zojuist in de VS 

opgestarte ‘canondebat’ merkt Frye op dat wie een aanval opent op de literaire canon als zou die 

elitair zijn niet goed beseft waar hij mee bezig is. De in het onderwijs bestaande neiging literatuur 

te minachten is immers, zegt hij, al van veel ouder datum. Reeds twee decennia eerder hield Frye 

in een serie voordrachten aan zijn universiteit onder de naam Humanities in a New World (1958) 

een publiek van zestienhonderd mensen (wegens gebrek aan plaatsen moesten er twaalfhonderd 

geweigerd worden!) zijn verontwaardiging daarover voor.  

 
[W]hy are people so confused about the humanities, and more especially confused about literature? There are 

many answers, but the important one is quite simple. A student […] learns so little English in early life that 

the majority of our young people can hardly be said to possess even a native language. […] Behind Paradise 

Lost, behind Hamlet, behind The Faerie Queene, lay years of daily practice in translating […], endless themes 

written and corrected and rewritten, endless copying and imitation of the Classical writers. […] Discipline of 

this kind is apparently impossible in the modern school, where teachers are not only overworked but subjected 

to antiliterary pressures.
64

 

 

De student die meent in de dertien voorafgaande schooljaren die hij genoot te hebben leren lezen 

en schrijven komt van een koude kermis thuis als hij bemerkt dat “he is still, by any civilized 

standard, illiterate.”
65
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 Frye 2000 (1980): 544. 
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 “I do not trust any way of teaching writing except composition from models, feeling one’s way into the idiom of 

cultivated prose” (Frye 2000 (1980): 547). 
62

 Frye 2000 (1980): 548.  
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 Frye 2000 (1980a): 588. Vgl. het in hst. 7 op het Rousseauïsme teruggevoerde antiautoritarisme. Het fulmineren 

tegen boekenwijsheid is echter vanouds en tot en met Rousseau (Discours sur les sciences et les arts) op religieuze 

gronden gebaseerd. Paulinische uitspraken, het zg. Fideïsme, in Erasmus’ Antibarbari (zie aldaar) heftig bestreden, 

staan aan de wortel daarvan. 
64

 Frye 2000 (1958): 73. 
65

 Frye 2000 (1958): 73. Frye’s woorden lijken een voorzet voor het Cultural Literacy project dat collega E.D. Hirsch 

bijna drie decennia later opstartte ter bestrijding van een zekere, aan landelijke tests afleesbare, culturele 

ongeletterdheid in de VS. Anders dan Frye (en hierna Guillory) echter ontleent Hirsch (1987: xiv-xv) zijn historische 

verklaringsgrond voor “the consequent disappearence from the early curriculum of literate culture” aan de invloeden in 

de 20
e
 eeuw die resp. Jean Jacques Rousseau en in diens navolging John Dewey uitoefenden op het onderwijs. 

“[Rousseau] thought that a child’s intellectual and social skills would develop naturally without regard to the specific 

content of education. His content-neutral conception of educational development has long been triumphant in 

American schools of education and has long dominated the ‘developmental’, content-neutral curricula of our 

elementary schools” (Hirsch 1987: xv). Het educational formalism dat, zoals hij het noemt, vervolgens uit Dewey’s 

verwerking van Rousseau’s ideeën is voortgekomen, stelt dat het gaat om het aanleren van vaardigheden (skills), 

waarbij elke inhoud, elke soort leerstof goed genoeg is om te leren lezen en schrijven. Traditionele inhouden zouden 

daarbij typisch Westerse, behoudende  ideeën representeren. Hier voegt Hirsch (1987: 21) zich in het koor van het 

humanistische protest: “Although mainstream culture is tied to the written word and may therefore seem more formal 

and elitist than other elements of culture, that is an illusion. Literate culture is the most democratic culture in our land: 

it excludes nobody; it cuts across generations and social groups and classes”. Voor commentaar op Hirsch’ volgens 
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Het protest tegen het opleggen van literatuurlijsten in het onderwijs kreeg ook in Europese landen, 

waaronder Nederland voet aan de grond.
66

 In ons taalgebied neemt de tegenreactie de stelling in 

dat de kritiek op de canon ‘op drijfzand berust’.
67

 Juist nadat op het verval gewezen is van het 

literatuuronderwijs worden de overblijfselen van dat onderwijs onder vuur genomen, als zouden zij 

een allesoverheersende, westerse ideologie opleggen. Met een aantal explosieve essays in hun 

Opening up the canon (1979) hebben Fiedler & Baker in de VS weliswaar de vinger op een zere 

plek gelegd, maar zij hebben er niet bij stilgestaan hoever de patiënt al heen was. Zo schrijft ook 

Jan Gorak in zijn historische canonstudie: “What has been lost in the flurry of contemporary 

argument is a sense of the historical dimensions of that debate.”
68

  

 

In Opening up ging het erom de resten van een ‘autoritair’, ‘imperialistisch’, ‘seksistisch’ 

angelsaksisch-protestants systeem uit de weg te ruimen. Ook na twee decennia van democratisering 

van het onderwijs werd door de auteurs van Opening up het buitensluiten van kunstuitingen zonder 

‘grote K’ uit het onderwijs, door handhaving of instelling van een literaire canon, nog steeds als 

hindernis in de opvoeding tot mondig burgerschap beschouwd. Van de verdedigers van de 

humaniora, die zowel vanuit het ‘linkse’ als het ‘rechtse’
69

 kamp in de tegenaanval gingen, 

citeerden we al eerder Harold Bloom. Tevens is hier, vanuit een uitdrukkelijker, sociaal-

democratische invalshoek, maar met een kritische blik naar beide kampen, de bijdrage van Blooms 

collega John Guillory waardevol in zijn antwoord op de veronderstelde ideologische intenties van 

de canon. Het is vooral Guillory’s historische visie over de laatste eeuwen die hierbij onze 

aandacht vraagt. 

 

Guillory stelt (in lijn met maar zonder verwijzing naar Frye) dat de categorie ‘literatuur’ al veel 

langer bezig is te marginaliseren in het onderwijssysteem dan zoals het in het canondebat wordt 

voorgesteld. De kwestie van de ‘canoniciteit’ zoals die hier wordt geponeerd vormt een onderdeel 

van een historische crisis die eraan vooraf is gegaan. “[S]ince it is this crisis – the long-term 

decline in cultural capital of literature – which gives rise to the canon debate. The category of 

literature remains the impensé of the debate, in spite of what passes on the left as a critique of that 

caterory’s transcendent value, and on the right as a mythological ‘death of literature’.”
70

  

 

Net als Frye ziet ook Guillory de polarisatie van het debat door links, in de voorstelling van een 

strijd tussen multiculturalisme en de – zojuist gespecificeerde – dominante westerse cultuur, als 

een misstap.  

 
[B]oth the reactionary scapegoating [tot zondebok maken] of the noncanonical syllabus as the cause of the 

crisis of the humanities, and multiculturalism’s reduction of canonical works to the ideology of a monolithic 

                                                                                                                                                                 
sommigen geforceerd aandoende voorstel voor een aan te leren lijst met culturele items verwijs ik naar Guillory (1993: 

35-37). Zie voor Rousseauaanse invloeden in het debat ook hst. 7. 
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 Van Alphen & Meijer 1991. 
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 “Wanneer men […] de inhouden [van de argumenten tegen het onderwijzen van de canon] aandachtig bestudeert, 

dan blijkt al gauw hoe weinig ze tegen een kritische analyse bestand zijn, en dringt zich de conclusie op dat het hele 

vertoog tegen de canon op drijfzand berust” (Van Peer & Soetaert 1993: 17).  
68

 Gorak 1991: 6. 
69

 Verwijten aan de studentenrevolte in de jaren 1960 om haar verantwoordelijk te houden voor de huidige canonvlucht 

in Alan Blooms The closing of the American mind (1986; al in de titel dient het Fiedler & Bakers Opening up the 

canon van repliek), worden onder meer door Bruner (1996: 118) afgeserveerd: “I am not proud to admit that much of 

the most strident recent criticism has come from such self-appointed guardians of the culture as Alan Bloom, who 

longs bitterly for an imaginary past while immured in his ivory tower.” Guillory (1993: 44) op zijn beurt hekelt ‘right-

wing pundits’ als Alan Bloom volgens wie de ‘crisis of the humanities’ “is the result of nothing less than abdication by 

the professors of their duty to teach the traditional texts. Nothing could be further from the truth – these texts still 

constitute the vastly greater part of the humanities curriculum – and in that sense the complaint of the New Right is 

simply fraudulent.”   
70

 Guillory 1993: x. 



 27 

Western culture fail to recognize the real relations between the humanities curriculum and the social forces 

which operate on it.
71

 

 

Tussen literaire werken die wel en die niet representatief zijn voor een of andere ideologie vindt in 

feite helemaal geen selectie plaats. Zowel canonische als niet-canonische werken representeren 

hetzelfde culturele kapitaal, zo redeneert Guillory. In hoeverre grote schrijvers als Homerus, 

Shakespeare, Eliot en Austen op een of andere samenhangende manier iets weergeven van de 

Westerse cultuur krijgt aan geen van beide zijden van het debat de aandacht.
72

 Als we beseffen dat 

elke vorm van kennisoverdracht selectie impliceert, wat heeft het dan voor zin om te betogen dat 

bijvoorbeeld op de Universiteit van Stanford Herodotus en Ovidius worden ‘buitengesloten’ van 

het klassieke repertoire, en ook Rabelais, Calvijn, Bacon en Kant, de Romantici, Proust, Joyce en 

Mann?
73

 De school kan niet meer zijn dan een deel van het hele proces van cultuuroverdracht. 

Tussen literaire werken kan door de eeuwen heen weliswaar een dialoog worden gevoerd, maar de 

context van die dialoog is, en dat geeft reden haar telkens weer in goed vertrouwen aan te gaan, 

toch steeds historische discontinuïteit en heterogeniteit.
74

  

 

Hield Frye het elitisme, ontstaan door de scheiding tussen wetenschap en de myth of concern, 

verantwoordelijk voor de marginalisering van literatuur, Guillory zoekt naar een 

marktgeoriënteerde verklaring.
75

 De opkomende middenklasse heeft, zegt Guillory, een rol van 

betekenis gespeeld. Door financiële investeringen in het onderwijs te doen heeft zij de 

marktwerking losgelaten op het culturele erfgoed. De politieke cultuureconomie van de 

middenklasse, voornamelijk geïnteresseerd als zij was in de overdracht van technische en 

economische kennis, heeft op basis van deze investeringen een theorie ontwikkeld voor de 

(financiële) waarde van ‘cultureel kapitaal’. De markt werd zo tot stuurmechanisme van dat 

culturele kapitaal. Daling in marktwaarde kreeg het effect van een ‘culturele kapitaalvlucht’. Een 

dergelijke culturele kapitaalvlucht vindt, zo stelt Guillory, nu al zo’n vier eeuwen plaats.
76

  

 

Door de dominantie van de markt op de cultuur heeft zich tevens de scheiding voltrokken tussen 

markt- en cultuurgerichte, pedagogische instellingen. Hier voert Guillory de communistische 

filosoof Antonio Gramsci ten tonele. Deze stelt dat binnen de historische context van de splitsing 

van het ‘humanistische leerplan’ in een klassieke en een technische richting het oude ideaal van 

een verenigd, elementair onderwijssysteem (‘unitary school’), waarin een algemene, humanistische 

cultuuroverdracht plaats kon vinden, ondenkbaar is geworden. De scheiding sinds de Renaissance 

tussen de klassieke, Latijnse scholen voor de heersende klasse en de nieuwe handelsscholen voor 

de lagere, instrumentele klasse, heeft geleid tot een nieuw type van een stedelijke, technisch hoger 

opgeleide intellectueel. De vraag naar een heroriëntatie van een algemene cultuuroverdracht, 

gebaseerd als die tot in de Renaissance was op een Grieks-Romeinse erfenis, is hierdoor gegroeid. 

Het ‘humanistische leerplan’ is sindsdien echter in een permanente staat van crisis beland. Eenmaal 

ter discussie gesteld verloor dit leerplan zijn regenererende vermogen, gevoed als het werd door 

een specifieke, aan de Oudheid gelieerde beschavingsvorm. Tot zover Gramsci.
77

  

 

Wat Guillory betreft geldt hetzelfde voor het literatuuronderwijs. Het ontbrak sinds de zeventiende 

eeuw in de literatuurstrijd over welke werken nu de beste waren, de Latijnse en Griekse klassieken 

                                                 
71

 Guillory 1993: 45. 
72

 Guillory 1993: 21. 
73

 Guillory 1993: 32. 
74

 Guillory 1993: 43. 
75
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of de literaire werken in de moedertaal, aan dat ene cruciale: plaatsing van de laatste als 

gelijkwaardig op het leerplan.
78

 Guillory’s conclusie luidt dan ook weinig optimistisch: “The 

history of English literature is the history of the decline of literary culture itself.”
79

 

 

Tegen deze achtergrond van een culturele kapitaalvlucht is het onzinnig, zo claimt Guillory, het 

culturele en literaire kapitaal met ideologisch wantrouwen tegemoet te treden. Had Matthew 

Arnold literatuur niet zelfs gepropageerd als middel om ideologieën te neutraliseren, door op te 

voeden in ‘literaire gevoeligheid’? “The literary sensibility was to unify the nation culturally just as 

Standard English was supposed to unify it linguistically.” Literatuur leent zich slecht voor het 

keurslijf van een ideologie. Het specifieke van literaire werken drukt zich niet in de belangen van 

een klasse uit, ook al wordt nu juist dat punt telkens opnieuw door ideologen benadrukt.
80

  

 

 

 

Vraag aan de geschiedenis 

De visies van Frye en Guillory betreffen de moderne tijd. In deze studie menen we, en daar ligt 

tevens de beweegreden haar te ondernemen, op oorzaken te kunnen wijzen voor de teloorgang van 

een literaire pedagogiek die verder teruggaan in de tijd. Met zekerheid een analyse te geven van de 

laatste eeuwen achten we, met Gilbert Highet, die het pessimisme deelt van beide voorgaande 

auteurs,
81

 in de huidige staat van de wetenschap voor onmogelijk. De vraag naar de regulering van 

de literaire vrijheid in de afgelopen eeuwen kan, aldus Highet, ‘zonder giswerk door geen 

historicus worden beantwoord.’
82

 Na de lezer een blik vergund te hebben op het huidige 

canondebat zullen we hem daarom in de volgende hoofdstukken – het verslag van ons eigenlijke 

onderzoek – meenemen naar de canoncommentaren van Plato tot en met Luther. Pas daarná, in 

Hoofdstuk 7, zal de huidige discussie weer aan de orde komen.  

 

Een hindernis bij ons onderzoek was het gegeven dat we bij secundaire bronnen die daarvoor 

relevant geacht kunnen worden dikwijls niet terecht konden, door de ‘geseculariseerde’ inhoud van 

bijvoorbeeld historische overzichtswerken op het gebied van de literatuurkritiek. We wezen al in § 

1.1. op dit probleem. Theologische kritieken die nu juist het leeuwendeel uitmaken van de de 

historische, door ons nader aan het licht gebrachte commentaren, ontbreken in dergelijke werken. 

Titels als Critical theory since Plato, Literary theory and criticism from the Greeks to the present 

en The critical tradition
83

 dienen in hun geseculariseerde betekenis begrepen te worden. Aanvallen 

op Homerus en Vergilius – waarvan bij de meeste van de door ons besproken, christelijke 

commentaren sprake is – worden door hedendaagse commentatoren en canoncritici, kennelijk 

vanwege het vaak dwingende dogmatisme dat daaruit spreekt, niet als een vruchtbare bijdrage 

gezien. Door óns licht op deze historische commentaren te laten schijnen proberen we met deze 

studie iets van het misschien ook juist actuele belang van die ‘catechetische’ kritieken zichtbaar te 

maken. 
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Om partijdigheid en vooroordeel te mijden bij dit daarvoor gevoelige onderwerp is het zaak naar 

een passende invalshoek te zoeken. Het lijkt ons in dat opzicht wijs te rade te gaan bij iemand die 

de keus voor een der ‘partijen’, de seculiere of de christelijke canon, niet uit de weg is gegaan, 

maar die zich er integendeel intensief mee heeft bezig gehouden, en die bovendien die keus niet ten 

koste heeft willen doen van een van beide. Wenden we ons dan – opnieuw – tot Northtrop Frye. 

Als weinig anderen zocht deze de theologie met zijn werk als literatuurcriticus te verenigen. Na 

Frye’s aanvankelijke gelijkstelling van de bijbelse en de seculiere canon op basis van literaire 

maatstaven in zijn Anatomy of criticism keerde hij in zijn laatste werken terug naar zijn christelijke 

thuishaven.
84

 In zijn The double vision bekent hij zich tot een christendom ‘op mythische en 

metaforische basis’. “[T]he literal basis of faith in Christianity is a mythical and metaphorical 

basis, not one founded on historical facts or logical propositions. Once we accept an imaginative 

literalism, everything else falls into place: without that, creeds and dogmas quickly turn 

malignant.”
85

 Het soort christendom dat hij zich daarbij voorstelt beschrijft hij als volgt: 

 
I think immense changes could be brought about by a Christianity that was no longer a ghost with the chains 

of a foul historical record of cruelty clanking behind it, that was no longer crippled by notions of heresy, 

infallibility, or exclusiveness of a kind that should be totally renounced and not rationalized to the slightest 

degree. Such a Christianity might represent the age of the Spirit […] as superseding the Old Testament age of 

the Father and the New Testament age of the Logos.
86

 

 

Of het tijdperk van de ‘creatieve Geest’, dat Frye vervolgens profeteert, zal aanbreken of niet is 

hier niet aan de orde. De typering die eraan voorafgaat, van een christendom uit het verleden, 

“crippled by notions of heresy, infallability, or exclusiveness”, zal ons hierna deste meer bezig 

houden, om te kijken of en in hoeverre een dergelijk ‘verkreupeld’ christendom – naast anders 

getoonzette kritiek – in de Oudheid en in de daarop volgende eeuwen de meningsvorming inzake 

literatuur in het onderwijs heeft bepaald.  
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2. Plato’s test 

 
In de vierde eeuw voor Christus ontwerpt Plato een staatsinrichting waar de dichter uit dient te verdwijnen. 

In de eeuwen vóór Plato bekleedden dichter-pedagogen als Homerus en Hesiodus nog een onaantastbare 

positie in het onderwijs. Voor sommige Griekse denkers die het redeneren in abstracties hoog in het vaandel 

hadden, waren zij echter tot stenen des aanstoots. Het besturen van een staat veronderstelt, aldus Plato, dat 

het poëtische door het filosofische denken wordt vervangen. Een poëtische visie op de wereld is onderhevig 

aan veranderlijkheid, terwijl de filosoof onveranderlijkheid nastreeft. Emoties en immoraliteiten die door 

het verstand bestreden worden zijn kenmerkend voor de poëzie. In Boeken II en III van De Staat 

beschuldigt Plato de dichters van ‘immorele laster’. Zij stellen de goden voor als feilbaar, leggen hen 

leugens in de mond en stellen de jeugd een afkeurenswaardig voorbeeld. In Boek X vervolgt Plato zijn 

aanval door de dichterlijke weergave van de werkelijkheid voor te stellen als derderangs werkelijkheid. De 

kennis van zaken die dichters pretenderen te hebben maakt hij belachelijk. Maar het ergste van alles is, zo 

stelt hij, dat de verstandelijke vermogens van het weldenkende deel der maatschappij door poëzie in verval 

geraken. Niet de blijvende maar juist de wisselvallige aspecten van een personage worden weergegeven, het 

emotionele eerder dan het verstandelijke. 

Plato’s aanvallen hebben geleerden voor raadsels gesteld. Vooral de terugkeer van die aanvallen in het 

laatste, tiende boek, waardoor zij een extra vernietigend effect krijgen heeft veel vragen opgeroepen. Met 

zijn Preface to Plato verschaft Eric Havelock, die Homerus als een ‘encyclopedisch minstreel’ ziet in een 

orale cultuur, een van de mogelijke antwoorden. Tussen Boeken II en III enerzijds en Boek X anderzijds 

legt hij een verbindingslijn door in het begrip doxa, mening, een synoniem te herkennen voor het 

dichterlijke denken. Het begrip neemt in alle boeken een centrale plaats in. Het gaat Plato minder om het 

uitoefenen van morele staatscensuur op poëzie – er zijn gronden aan te voeren voor de redenering dat Plato 

een test, een provocatie van zijn omgeving op het oog had, om een dialoog op gang te brengen over het 

onderwerp – dan om de verdediging van een autonome manier van denken in de context van een oraal 

ingestelde cultuur. Een alomtegenwoordige en allesoverheersende poëtische dictie van de werkelijkheid is 

daarvoor kenmerkend.  

Naast de bespreking van Havelocks studie willen we wijzen op de nadruk die Plato in zijn De Staat legt op 

het belang van traditionele leefpatronen “en wat er verder nog komt kijken bij de verering van goden, 

halfgoden en helden” (De Staat 427C). Zijn voorstel tot het schrijven van ‘hymnen op goden en lofzangen 

op goede mensen’ zal door de school der Peripatetici ter hand genomen worden. (De biografie als klassiek, 

literair genre is daarmee geïntroduceerd.)  

Tenslotte bespreken we in dit hoofdstuk twee reacties uit de Oudheid op Plato’s dichterverbanning. Een der 

belangrijkste en tevens eerste is Aristoteles’ Poetica. Daarin vinden we een verdediging van de dichtkunst 

die – ook al is het werk slechts fragmentarisch bewaard – het op kan nemen tegen Plato’s aanval. Verder is 

de verhandeling van Plutarchus over literaire opvoeding, De audiendis poetis, te zien als ‘vrucht’ van 

Plato’s provocatie. Daarin wordt niet alleen het propedeutische karakter van literatuur in het leerproces 

onderstreept, maar wordt tevens het modern aandoende, pedagogische belang onderstreept van het door 

leerlingen zelf bevragen van de literaire tekst. 

 
 

 

2.1. Inleiding. De dichters, hun goden en het zoeken naar toetsbare kennis  

 

Er bestaat geen boek in de literatuurgeschiedenis waarin de pedagogische, literaire voorbeeldtekst 

zoveel gewicht krijgt als Plato’s Politeia. Deze dialoog, in het Nederlands doorgaans vertaald als 

De Staat,
1
 stelt niet alleen de opvoeding centraal in de maatschappij, maar ziet bovendien Homerus 

als dragende factor bij die opvoeding. Reden genoeg om ons verhaal met Plato’s magnum opus te 

beginnen.  

 

Anders dan wel eens gedacht wordt is Plato’s aanval op de dichters niet bedoeld als opruiming van 

ongewenste individuen uit zijn staat, zoals men zwervers uit een stad verwijdert voor de komst van 

een hoge gast. Geen van Plato’s volgelingen heeft die bedoeling in zijn werk gelezen, in zijn tijd 

                                                 
1
 In de hier gebruikte vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf luidt de titel ‘Het bestel’. We zullen in het 

hiernavolgende de oorspronkelijke titel aanhouden. 
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noch in de eeuwen na hem.
2
 De dichter loopt weliswaar, dat wordt de lezer duidelijk, Plato’s 

idealen voor de voeten waar hij tot waardevaste oordelen wil kunnen komen. Wie uitspraken wil 

kunnen doen die eenduidige en onveranderlijke geldigheid bezitten heeft aan dichters slechte 

raadgevers. Een groot en belangrijk deel van de Politeia zal blijken zich op dat probleem te 

concentreren.  

 

Bovendien valt, aldus Plato, op de dichter best wat af te dingen als het erom gaat kinderen goede 

voorbeelden voor te zetten. Maar wie de Politeia leest als diepernstige en bitterstemmende censuur 

op de wulpse en onware wereld van de dichterlijke fantasie, die komt bedrogen uit. Plato’s 

revolutionaire ideeën over het afschaffen van dichters in een staat die in hoge mate door dichters 

‘geregeerd’ wordt legt hij weliswaar ondubbelzinnig – en dubbeldik – in zijn magnum opus neer, 

maar hij laat het aan de lezer, zijn leerlingen in dit geval, onder hen in de eerste plaats Aristoteles, 

hem daarbij van repliek te dienen. Dat het Plato dikwijls meer om uitdaging en spel te doen was 

dan om de onaantastbaarheid van zijn gelijk wisten zijn tijdgenoten beter dan zij die, in later 

eeuwen, zijn woorden al te letterlijk zijn gaan nemen.  

 

Deze inleiding zal verder worden gewijd aan de historische context waarin Plato’s literatuurkritiek 

gezien kan worden. De alomtegenwoordigheid van lofdichters en epische zangers, in het bijzonder 

van Homerus, ‘de opvoeder van Griekenland’ (aldus Plato), kan daarbij moeilijk overschat worden. 

Het begrip ‘éducation Homérique’, zoals onderzoeker per excellence van het onderwijs in de 

Oudheid, Henri-Irénée Marrou het noemt, betreft het Griekse onderwijs in zijn geheel. Om een 

indruk te geven hoe dat toeging schetst Marrou hoe schoolkinderen dagelijks feiten en namen uit 

teksten van vooral Homerus maar ook van Hesiodus kregen na te schrijven, in te prenten en te 

reciteren: “psalmodier en chantonnant, syllabe par syllabe”.
3
 Namen van goden, beroemde mannen, 

vorsten, dichters, filosofen, van rivieren, dieren, lichaamsdelen en beroepen behoren, met het 

toenemen van het aantal lettergrepen, tot de eerste leesoefeningen, zoals een curieuze papyrus uit 

de derde eeuw voor Christus onthult. Gevolgd door een fragment uit de Odyssee als eerste literaire 

leesoefening.
4
 

 

Niet zelden trof de leerling ook na school, onderweg naar huis, een Homerus-rapsodist op de hoek 

van de straat. Ook die maakte zijn recitatie tot een les door vragen te beantwoorden of te stellen 

over de inhoud van zijn liederen.
5
 Vervolgens waren diezelfde literaire composities weer onderdeel 

van tempeldiensten, de maandelijkse sport- en muziekfestivals en van alle plechtige, openbare en 

politieke aangelegenheden.
6
  

 

De wijze waarop het leven en de opvoeding beheerst werden door dichterlijke invloeden is met 

inlevingsvermogen beschreven door classicus en Plato-specialist R.C. Lodge. De pedagogische 

betekenis van ‘volksliteratuur’ stelt hij daarbij in het licht van de antropologie van de initiatie.  

 
Regarded as an instrument of education, folk-language and its development into folk-literature, whether in the 

pre-school, school, or post-school period, permeate the environment of the young human animal who is 

gradually being initiated into the brotherhood of community life. Such literature surrounds the neophyte with 

a kind of aura, a persistent atmosphere redolent of everything which the group holds dear. The hymns and 

other world-picturings of the spirit-world in which the community expresses its religious aspirations, the 

poems and funeral orations glorifying heroic leadership, in which the community renews itself by giving 

expression to the patriotic norms and action patterns which constitute its traditions and indicate its historic 

                                                 
2
 Vier van de weinige belangrijke pleitbezorgers voor – handhaving en aanpassing van – traditionele voorbeeldteksten 

die de geschiedenis heeft voortgebracht, namelijk Aristoteles, Plutarchus (zie voor beide verderop in dit hoofdstuk), 

Basilius (zie hst. 3) en Keizer Julianus (idem), zijn opmerkelijk genoeg hun loopbaan begonnen als studenten aan 

Plato’s Academie. 
3
 Marrou 1948 I: 232. 

4
 Guéraud & Jouguet 1938: 8-18. 

5
 Verdenius 1970: 7-8 

6
 Lodge 1947: 177. Voor een uitgebreider bronnenapparaat zie Murray 1996: 15-24. 
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mission, the lyric and comic word-sketches of everything in group life which has beauty and charm: all these 

exercise persistent pressure upon the growing mind.  

 

Het kind wordt in een bad van bewondering, verwondering gedompeld en van door traditie 

gedragen kennis. Niet alleen passief, ook actief, door teksten uit het hoofd te leren, ze te zingen, te 

declameren, zich er in zijn leven naar te gedragen. 

 
In spite of its fundamental nonlogical character, it helps to turn the young human animal, not merely into a 

family baby, a neighbourhood child, a schoolboy or schoolgirl, an adolescent, an army man or woman, but 

into a citizen: a full member of a specific community, who responds with every fibre of his being to the 

rhythms of the community life – as a Spartan, a Cnossian, or a native Athenian. When the songs and stories, 

the games and sports, the religious, dramatic, and civic gatherings are all imbued with the self-same 

community ethos, their all-pervasive influence is simply overwhelming.
7 

 

De Homerische epiek echter, vertegenwoordigde een aristocratische selectie uit het pantheon van 

volksgeloof. Zij bestendigde een distantie tegenover de volkstraditie die bijvoorbeeld op het 

platteland bestond. Zo komen goden en voorouderrituelen die op het platteland in ere werden 

gehouden bij Homerus niet voor.
8
 Vormde Homerus, met zijn op schrift gestelde maar in feite nog 

orale, epische techniek
9
 al een barrière tegenover het volksgeloof, zijn presocratische 

commentatoren gingen een stap verder. Zij stelden de al te fantastische voorstellingen in de mythen 

en het beschamende, te veel naar menselijk model voorgestelde gedrag van de goden aan de kaak. 

Zo ontstond in het Homeruscommentaar een intellectualistische, afwijzende houding tegenover de 

volksreligie, en kon zich een elite van geleerden ontplooien.
10

  

 

Toonaangevend bij de studie van de zesde en vijfde eeuw voor Christus, waarin de kiemen werden 

gelegd voor het logische, Griekse denken en waarin de mythe werd ontmanteld als ‘doodsvijand 

van het weten’,
11

 is Wilhelm Nestle’s Vom Mythos zum Logos. De eerste, fundamentele aanval op 

de dichterlijke traditie kwam, aldus Nestle, van een filosofisch dichter, Xenophanes van Colophon 

(ong. 565-470 v.Chr.). Als rondreizend Homerusrapsode en voordrager van eigen werk (zoals over 

het ontstaan van zijn geboortestad en van de stad Elea in Zuid-Italië, waarheen hij gevlucht was na 

zijn verbanning uit zijn geboortestreek), bekritiseerde Xenophanes het laakbare, al te menselijke 

gedrag dat goden vertoonden. Zo ontwikkelde hij zelfcensuur bij zijn gezongen voordracht van 

Homerus. Als het, zoals bij Hesiodus, om de strijd tussen Titanen en Giganten ging sprak hij van 

‘de fantasievoorstellingen der voorouders’. In sterfelijke goden, aan wier graven mensen offerden, 

geloofde hij al evenmin.
12

 Het godsidee dat hij ontwikkelde was van een metafysische abstractie. 

Deze was de vertrouwde, als cultuurbrengers vereerde goden vreemd.
13

 Niet de goden brachten 

kennis en ontwikkeling in de wereld, maar de mensen zelf.
14

  

 

Met het uitdragen van zijn boodschap groeide zijn bekendheid. Zo werd hij de voorloper van het 

reizende leraarschap der Sofisten. In Xenophanes (ik parafraseer Nestle) ‘keert het filosofische 

                                                 
7
 Lodge 1947: 161. 

8
 Nestle 1966: 22-23. 

9
 In een vergelijking met de orale, formuleachtige verteltechnieken, zoals die in 1950-1951 in Joegoslavië zijn 

bestudeerd, maakt Albert Lord (1960), in navolging van zijn leraar Milman Parry, duidelijk hoe dergelijke technieken 

ook bij Homerus zijn beoefend. Zie ook hieronder ‘Eric Havelocks Preface to Plato’. 
10

 Nestle 1966: 87-89. 
11

 Nestle 1966: 7, Burckhardt citerend. 
12

 Toch zal de leer van de historische godheid twee eeuwen later zijn definitieve benaming krijgen, als Euhemerus, met 

zijn beschrijving van het graf van Zeus, de basis legt voor de hierna te bespreken, rationele godenleer, het 

Euhemerisme, waarbij mythen als historische verhalen gezien werden. (Zie ook hst. 3 noot 37.) 
13

 Het volgende citaat geeft het duidelijkst zijn godsbeeld weer, aldus Nestle (1966: 90): “Ein Gott ist unter den 

Göttern und unter den Menschen der grösste,/ Nicht an Gestalt vergleichbar den Sterblichen noch an gedanken./ Ganz 

ist Auge, ganz Ohr und ganz Gedanke sein Wesen./ Immer am gleichen Ort verharrt er ohne Bewegung.” 
14

 Natuurverschijnselen, zoals zonsverduisteringen, regenbogen en zeefossielen in het gebergte, vergden empirisch 

onderzoek, geen volksgeloof, zo stelde Xenophanes (Nestle 1966: 91).  
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denken zich tegen de totaliteit van het epische wereldbeeld’.
15

 Terwijl er nog een aantal Homerus- 

en mythencritici vóór Plato’s tijd van zich laten horen,
16

 is de tendens tot rationalisering van 

traditionele voorstellingen onomkeerbaar geworden.
17

  

 

Een eeuw later vonden Xenophanes en diens ‘Eleatische School’ in Plato een ijverig navolger. Net 

als Xenophanes wilde Plato de ‘mening’ (doxa) van de dichter inruilen voor de vaste, toetsbare 

zekerheid van het eigen onderzoek.
18

 Het geestelijke klimaat is dan inmiddels rijp voor de 

massieve, duurzame invloed van zijn filosofie. Het Homerische wereldbeeld zal, hoewel nog op 

handen gedragen door generaties Griekse pedagogen, op zijn grondvesten schudden. Tot in onze 

tijd blijven de schokken natrillen.
19

 Terwijl Sofisten in Homerus hun lichtend voorbeeld bleven 

zien – hoewel ook daar teruggebracht tot didactisch handboek voor encyclopedische wijsheden 

over voorbeeldfiguren, ontstaansverhalen en voorschriften, aldus Werner Jaeger in zijn 

standaardwerk over de Griekse paideia
20

 – wilde Plato zich van hem ontdoen. Voor ‘filosofie’, 

zoals hij het noemde, diende de weg te worden vrijgemaakt van dichterlijke voorbeeldwerking.  

We zullen hierna Plato aan het woord laten, waar hij zich uiteenzet met de dichters. Omwille van 

het grote gewicht van Plato’s tekst voor dit onderzoek en de in later eeuwen veel voorkomende 

neiging tot selectieve lezing ervan, lijkt het raadzaam haar zo letterlijk mogelijk te volgen. 

 

 

 

2.2. Politeia boeken I, II en III: Nabootsing en identificatie als erfvijanden van de filosoof 

 

Omstandig is de dialoog geënsceneerd. Terwijl Socrates, in gezelschap van Glaukon, de broer van 

Plato, afdaalt vanuit Pireus, waar het feest van de plaatselijke godin gevierd wordt, naar het lager 

gelegen Athene, ontmoeten beide mannen enkele vrienden. Deze verzoeken hun die middag met 

hen door te brengen. Het voeren van gesprekken met iemand als Socrates behoorde nu eenmaal tot 

de zeldzame intellectuele genoegens. Als aannemelijk excuus om te kunnen blijven krijgen de 

filosoof en zijn vriend het evenement voorgehouden dat die avond op het feestprogramma staat: 

een fakkelloop met paarden. Dat mag door niemand gemist worden.  

 

Na dit aandringen stemmen beide mannen toe. In het huis van een oudere vriend, daar vlak bij, zal 

het gesprek plaatsvinden. De Politeia is, zo stelt Plato het voor, het verslag dat Socrates de 

volgende dag van dit gesprek heeft opgetekend. Socrates leidt ook de dialoog. Afwisselend 

onderhoudt hij zich met een der aanwezige mannen, in de meeste gevallen een der beide broers van 

                                                 
15

 Nestle 1966: 94, J. Stenzel citerend. 
16

 Waaronder de radicale Heraclitus die Homerus het lezen niet waard vond en die hem van de jaarlijkse 

dichtercompetities verwijderd wilde zien. Verder waren er geleerde mannen als Hekataios en Palaiphatos (Nestle 1966: 

95-104, 133-152) die in dezelfde lijn dachten. 
17

 Lodge (1947: 159; curs. G.E.) schetst het dilemma van de rapsodist en het Griekse zoeken naar de logische 

verklaringsgrond als volgt: “[M]ost of the literature which is built upon folk-language, is folk-literature, instinct with 

the feeling, the passions, and the rhythmic patterns which make human life what it is: a game, a sport, a gamble with 

destiny, a noble art, if you will – but not science, not logic. […] Each phase of the human life-cycle is pictured with 

human sympathy as well as consummate artistry; and pictured with a certain ‘universality’ too, if you insist. But the 

universality is not the universality of the logician”. Een andere classicus noemt het de ‘onbewuste mythe’, waarmee het 

Griekse denken wilde afrekenen. Een mythe, waarin “facts are likely to suffer, so powerful is the spell of ‘the songs 

my mother taught me’. […]  [T]hey contain all, for good or ill, that Plato attributes to the poets. They cannot survive 

rational scrutiny save under the charm of powerful emotion and charismatic effect. This first relationship is the 

foundation of the battle between the poets and the philosophers” (Elias 1984: 78). 
18

 Nestle 1966: 92-93. 
19

 Niet alleen onder classici, maar ook in de moderne literatuurkritiek (vgl. Murdoch 1977). Jonas Barish, die in zijn 

lijvige studie over de geschiedenis van de kritiek op het theater een parallelle route volgt als onderhavig onderzoek, 

ziet Plato als grondlegger met een niet aflatende invloed (vgl. Barish 1981: 56-57). Het fundamentele verschil dat we 

echter willen onderscheiden tussen Plato’s kritiek en die van christelijke zijde krijgt in het navolgende hoofdstuk de 

aandacht. 
20

 Jaeger 1936: 371; vgl. Nestle 1966: 253.  
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Plato, Glaukon en Adeimantus. Men laat zijn gedachten gaan over de inrichting van een ideale 

staat. Het ontwikkelen van een betrouwbaar, ‘filosofisch’ oordeelsvermogen is daarbij onmisbaar. 

Het begin van het gesprek gaat over het te bereiken ideaal van de rechtvaardigheid, en hoe de 

plaats van de opvoeder daarin gezien kan worden. Dichters, zoals Homerus, over wie men spreekt 

als ‘opvoeder van Griekenland’, spelen daarbij een cruciale rol.  

 

Al direct zet Socrates de toon waar het deze dichters betreft. Nadat een oudere vriend, Kefalos, 

zich over enkele dichters – in dit geval Sofokles en Pindarus – respectvol heeft betoond zet 

Socrates de aanval in op een derde dichter, Simonides. Duidelijk geeft hij er blijk van zich te 

realiseren in welke hachelijke positie hij zich daarmee waagt. “’Toegegeven, je maakt het je niet 

makkelijk als je Simonides afvalt’, zei ik. ‘Hij is nu eenmaal een wijze en goddelijke man’” 

(331E).
21

 Het gesprek gaat over het gezag dat Simonides op het gebied van rechtvaardigheid kan 

laten gelden. Tegenover een publiek van acht mannen,
22

 onder wie enkele Sofisten, heeft Socrates 

een stelling te verdedigen die indruist tegen gevestigde normen. Hij krijgt daarin bijval van 

Glaukon en Adeimantus.  

 

Nadat hij een citaat uit Homerus heeft voorzien van commentaar (334A-B) en Glaukon verderop in 

het gesprek hetzelfde doet met een citaat van Aischylos (361B–362A), zet Adeimantus op zijn beurt 

de aanval in. Om er achter te komen wat rechtvaardigheid is bewijzen de dichters je een slechte 

dienst. Dat is aantoonbaar met citaten. Die onderbouwen de stelling dat onrechtvaardigheid meer 

profijt oplevert dan rechtvaardigheid. Bovendien kan men, door het omkopen van goden met 

offers, onrechtvaardigheden ongedaan maken (363A–366B). Na deze ‘verdediging’ van de 

onrechtvaardigheid door Plato’s beide broers toont Socrates zich ‘bijzonder tevreden’ (367C). De 

inrichting van de ideale staat, waartoe men over gaat, vereist een opvoeding tot rechtvaardige 

‘wachters’, die deze staat kunnen besturen.  

 

 

 

Het verhaal als stempel op de ziel 

Als het gaat om de opvoeding is men het erover eens dat de traditionele de beste is. Deze bestaat 

uit ‘sport voor het lichaam en kunst voor de geest’ (376E).
23

 Daarbij gaat ‘de kunst voor de geest’ 

gewoontegetrouw vooraf aan de sport, “omdat de eerste klap een daalder waard is bij alles wat jong 

en teer is”. “Dit is namelijk de beste gelegenheid om het stempel dat je op iemand wilt drukken, te 

maken en aan te brengen” (377A-B). Wat er met dat ‘stempel’ wordt bedoeld komen we direct te 

weten. Namelijk: “denkbeelden die ze naar onze mening moeten hebben als ze eenmaal volwassen 

zijn.” Andere denkbeelden, die daarmee strijdig zijn mogen niet worden toegelaten. “Nee, dat 

zullen we beslist niet toelaten” (377B), aldus bevestigt Adeimantus haastig. De ‘ware’ (d.i.: 

waargebeurde) en de ‘verzonnen’ verhalen die aan de jeugd verteld worden,
24

 zullen onderworpen 

                                                 
21

 De hierna te raadplegen tekstanalyse van Penelope Murray, Plato on poetry (1996), neemt zijn aanvang pas bij Boek 

II van de Politeia. De ambivalente en onzekere houding van Socrates tegenover de dichters die we hier ontmoeten 

wordt daarin niet meegenomen. Dit vergroot de kans dat Plato’s houding als radicaler gezien wordt dan zij is. Dezelfde 

aarzelingen van Socrates wegens het door de gemeenschap gedragen respect voor de dichters keert terug in De wetten 

(Nomoi 810D). Als daar de spreker, een ‘Athener’, de maatregel uit de Politeia wil bekrachtigen de dichters omwille 

van het staatsbelang weg te sturen, vervalt deze in verlegenheid. “Het is inderdaad allesbehalve gemakkelijk dingen te 

zeggen die indruisen tegen wat duizenden en duizenden mensen in de mond hebben.”  Respect en misprijzen blijven 

om de voorrang strijden, zoals we ook hierna nog zullen zien.  
22

 Aldus Molegraaf  2000: 429. 
23

 Onder ‘kunst voor de geest’, een vertaling van ‘mousikè’, wordt, behalve muziek ook het vertellen van verhalen 

gerekend. Dit vertellen, dat in een metrisch ritme gebeurde, werd onder een noemer gebracht met de zang en het 

lierspel waarvan het vergezeld ging. 
24

 Murray (1996: 135-136) wijst erop dat Plato bij verzonnen verhalen de nuancering aanbrengt tussen waarachtige en 

onwaarachtige leugens (zie hiervoor hieronder noten 31 en 131). Vgl. Hesiodus’ Muzen in zijn Theogonie:  “we know 

how to tell numerous lies which seem to be truthful, but whenever we wish we know how to utter the full truth” 

(Hesiodus 1983: 24; vss. 27-28). 
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worden aan een staatscensuur. Alsof dit alles onvermijdelijk en vanzelfsprekend is gaan beide 

mannen ertoe over morele criteria aan te leggen voor deze censuur. We moeten “eerst de 

sprookjesschrijvers in de gaten laten houden. Maken ze fatsoenlijke sprookjes, dan keuren we die 

goed. Zo niet, dan keuren we hun werk af. We sporen kindermeisjes en moeders ertoe aan 

goedgekeurde sprookjes aan de kleintjes te vertellen […]. Maar de meeste die ze vandaag de dag 

vertellen, moeten we verwerpen” (377B-C). Dat geldt zowel voor de ‘kleinere sprookjes’ als voor de 

‘grotere’, “die Hesiodos, Homeros en de andere dichters hebben verteld” (377D). Blijkbaar is 

Socrates’ gezag van dien aard dat Adeimantus zich zonder een geringste aarzeling achter zijn 

voorstellen kan scharen: “’Maar bij Zeus,’ zei hij, ‘dat lijkt mij ook verkeerd om te vertellen’” 

(378B).  

 

Als belangrijkste maatstaf voor zijn censuur hanteert Socrates ‘immorele laster’: “Als iemand in 

woorden een verkeerd beeld geeft van wat goden en helden zijn” (377E).25 Daarbij geeft hij een 

aantal voorbeelden. Zo castreerde Kronos zijn vader Ouranos en at zijn eigen kinderen op.
26

 Dit 

soort verhalen en “De verhalen over goden die met goden oorlog voeren, tegen elkaar 

samenzweren en elkaar bestrijden (ze zijn nog niet waar ook) mogen we absoluut niet vertellen” 

(378B). Ook al omdat een kind geen onderscheid kan maken tussen symbolisch of niet is er 

voldoende reden dat we er “alles aan moeten doen de eerste verhalen die iemand te horen krijgt zo 

fatsoenlijk mogelijk te laten klinken” (378E). Zelf verhalen maken beschouwen de staatsinrichters 

niet als hun werk, maar als het gebeurt dan moet je God voorstellen zoals hij is: uitsluitend oorzaak 

van goede zaken, niet van slechte. “[V]oor de slechte moeten we naar andere oorzaken zoeken dan 

hij” (379A-C).
27 Nadat Socrates deze kwestie nog eens extra onder de aandacht heeft gebracht, laat 

Adeimantus nadrukkelijk zijn instemming horen. “‘Ik ben het met je eens over deze wet,’ zei hij, 

‘hij staat me wel aan.’” En even later: “‘Een wet waaraan je wat hebt’” (380C).  

 

 

 

‘We zullen zijn hoofd met parfum besprenkelen …’ 

Een eerste, beslissende stap is gezet. De beide mannen worden het eens over de noodzaak van een 

staatsverbod op het vertellen van traditionele verhalen zodra deze ‘onfatsoenlijk’ geacht worden 

door verkeerde voorbeelden te geven. Gedragsvormen die niet voorbeeldig zijn dienen te worden 

‘geschrapt’.  

 

                                                 
25

 Zie hierboven over Xenophanes, Plato’s belangrijkste voorbeeld bij deze dichterkritiek. Vgl. ook Murray 1996: 137. 
26

 Elders (Eutyphro 5E-6A) geeft Plato een voorbeeld van de volgens hem bestaande neiging deze mythe na te volgen: 

Eutyphro rechtvaardigt de juridische vervolging van zijn eigen vader met deze mythe; tezelfdertijd ook verbaast hij 

zich over dit soort tegenstrijdigheden bij de goden (Murray 1996: 139). Dat het voorbeeldgedrag der goden tot 

ongewenste gevolgen kan leiden is in de 5
e
 eeuw v. Chr. onderwerp van debat geweest. Opnieuw, in de 3

e
 eeuw v. Chr. 

meldde een filosoof dat de dichters hem in verwarring hadden gebracht, omdat hij pas op oudere leeftijd had begrepen 

dat het voorbeeld van de goden niet het goede, en dat het zelfs onwettig was (Verdenius 1970: 12-13). Dat een 

dergelijke rechtvaardiging van slecht gedrag geen dagelijkse praktijk was blijkt evenwel uit het feit dat voorbeelden als 

deze met zorg geconserveerd werden (zie ook Weinstock  1927: 124). Twijfel aan de praktische relevantie van Plato’s 

bezorgdheid (ook in: Nomoi 886c, 941b) lijkt dan ook gerechtvaardigd. Temeer omdat er ook al sinds Xenophanes’ tijd 

een allegorische interpretatie van de mythen bestond (Murray 1996: 141). Jonas Barish (1981: 9) verbindt de volgende 

overpeinzing aan het in de werkelijkheid navolgen van literaire voorbeelden: “As so often in later discussions of this 

sort, little attention is paid to the range of actions actually imitated by the poet. Socrates assumes that anyone would 

aspire to command troops, like Agamemnon, win battles, like Achilles, or provide sage counsel, like Odysseus. But 

does the poet also yearn to murder his own children, like Medea, to entrap and betray his spouse, like Clytemnestra, to 

die consumed with hopeless passion, like Phaedra?” (De schrijver bedient zich hier van een seksistische selectie, 

bedoeld of onbedoeld; met dank aan Wilna Meijer die mij hierop wees.) Plutarchus’ De audiendis poetis (zie 

hieronder) zal enkele eeuwen later heldere uitspraken doen over het morele voorbeeld van de dichters. 
27

 Plato’s visie op de goden als uitsluitend brengers van het goede, daarmee anticiperend op zijn onveranderlijke 

Ideeën, is overigens “quite unlike the traditional Greek conception of the gods”, zijnde verantwoordelijk voor zowel 

het goede als het kwade. Bovendien zijn de citaten die hij hier geeft uit Homerus aangepast aan zijn visie dat de dichter 

de goden onrecht doet (Murray 1996: 142-144). 
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We zullen Homeros en de andere dichters vragen het ons niet kwalijk te nemen wanneer we deze en al zulke 

regels schrappen. […] Want stel je eens voor, m’n beste Adeimantos, dat onze jongeren zulke dingen serieus 

nemen, in plaats van dat ze moeten lachen om zulke onwaardige praatjes. Dan zou je, als mens, toch wel heel 

sterk in je schoenen moeten staan om zulk gedrag beneden je stand te achten en je te generen als je zoiets zei 

of deed.
28

  

 

Ruim dertig pagina’s (een-dertiende deel van de dialoog) houdt Plato zich bezig met het censureren 

van een pedagogische verteltraditie die een vaste plaats innam in de samenleving waarvan hij deel 

uitmaakte. Zijn rotsvast geloof in het behoud van oude gewoontes en tradities ten spijt.
29

 De 

pedagogische verantwoordelijkheid die hij hiermee uitdrukt voedt het revolutionaire denkbeeld dat 

het bereiken van norm- en waardevastheid een uitbreken uit het dichterlijke denken vereist. 

Voortgaande in zijn dialoog zal deze aanval op meerduidigheid onder steeds andere noemers naar 

voren gebracht worden. Het eindstation van de excursie is het als een mathematische en universele 

grootheid gedachte concept van de onveranderlijke oervorm, de ‘idea’ der dingen. 

 

Socrates brengt het gesprek op de wisselende gedaantes waarin goden zich volgens dichters kunnen 

manifesteren. Een godheid is, zoals al eerder ter sprake kwam, per definitie goed, en iets wat goed 

is laat zich niet door omstandigheden beïnvloeden. Als bijvoorbeeld Aischylus godin Hera opvoert 

als priesteres die om aalmoezen bedelt (381D)
30

, ontwerpt hij een waanbeeld van een godheid dat 

misleidend en leugenachtig is en dat niet met dat goddelijke overeenstemt. Sprookjes over goden 

“die ’s nachts ronddolen in allerlei vreemde vermommingen” maken van de kinderen maar 

angsthazen (381E). Je kan de leugens in de verhalen “die ontstaan omdat we de waarheid van zo 

lang geleden niet kennen” weliswaar ‘nuttig maken’ “door ze zo dicht mogelijk de waarheid te 

laten benaderen” (382D),
31

 maar goden, die de waarheid vertegenwoordigen, mogen nooit liegen. 

Met de nodige overredingskracht slaagt Socrates erin Adeimantus mee te krijgen in zijn 

overtuiging dat God maar één, absoluut ware gestalte heeft (382E).  

 

Bij de overgang naar een volgend thema (waar de – latere – indeling in boeken Boek III laat 

beginnen) geeft Plato Socrates in de mond dat dit wel het soort verhalen zijn, namelijk over de 

goden, die de kinderen aan moeten horen “willen ze hun ouders en de goden gaan eren en de 

onderlinge verstandhouding niet gaan verwaarlozen” (386A). De verhalen dienen dus wel degelijk 

ergens voor, namelijk ter ondersteuning van het respect voor ouderen en hun instellingen en voor 

sociale cohesie.Verhalen moeten het goede in de mens aanmoedigen, zoals dapperheid en het 

overwinnen van doodsangst (386A). De Hades dient daarom niet als een afschrikwekkend oord te 

worden afgeschilderd, zoals Homerus doet (386B-387C). Want, “hoe overtuigender ze als poëzie zijn 

des te verkeerder is het dat ze kinderen bereiken” (387B).
32

  

 

Dan gaat Socrates ertoe over een aantal onhebbelijkheden van goden en helden van commentaar te 

voorzien. Om op te voeden tot zelfbeheersing en matigheid
33

 moeten kinderen passages met 

dramatische jammerklachten bespaard blijven (387C-388D). Hetzelfde geldt voor overdreven 

lachbuien (388E-389A), voor de verleiding om te liegen (389B-D), voor het beledigen van mensen 

                                                 
28

 Pol. 387B-388D. 
29

 Zie Lodge 1947:164, 182n63, en verderop onder ‘De grootste, mooiste en belangrijkste wetten’. 
30

 Vgl. Molegraaf 2000: 444n34.  
31

 Voor het ‘nuttig maken’ van pseudos, de leugen, zoals al onder 377A (Murray 1996: 135) en 382D ter sprake kwam 

in de opvoeding, bijvoorbeeld om een geschiedenis te beschrijven van heel lang geleden, is volgens Plato iets te 

zeggen, zolang het maar bewust wordt gedaan (Murray 1996: 150-153).  De ‘edele leugen’ of de ‘leugen in woorden’ 

(Pol. 414B) is wat Plato betreft ‘een van de beste manieren om mensen te overtuigen van de waarheid’. Ethische of 

religieuze waarheden zijn overdraagbaar door gebruik te maken van de ‘leugen’ (die wij ‘fictie’ zouden noemen).  
32

 Deze paradox, hoe beter de dichter deste slechter is hij voor de opvoeding,  heeft zich in de traditie van de 

christelijke dichterkritiek verankerd als waarschuwing tegen de wereldse verleidingen waarvan de dichter zich bedient. 

(Zie hierna noot 48 en §§ 2.5., 3.3., 3.5.). 
33

 Met dapperheid en waarheidszin waren dit de vier belangrijkste deugden, aldus Nettleship (1964: 84). Onder Pol. 

427E echter vinden we wijsheid, rechtvaardigheid, moed en zelfbeheersing als de ‘cardinal virtues’  (Murray 1996: 

156). 



 39 

(390A), voor onmatigheid bij het eten en bij seksuele lusten (zoals Zeus, die “bij het zien van Hera 

zo opgewonden raakte dat hij niet eens naar de slaapkamer wou gaan maar dáár op de vloer wilde 

neuken” (390A-C),
34

 en voor andere misdragingen, zoals inhaligheid, omkoopbaarheid, 

eerbiedloosheid voor goden en mensen, roofzucht en wreedheid (390D-392A). Verder moet, 

aansluitend op de in Boek I behandelde thematiek, onrechtvaardigheid niet worden voorgesteld 

alsof het voordeel oplevert, en vice versa. Ook dat verdient correctie (392B).
35

  

 

Vervolgens wordt de vorm waarin een dichter zich uitdrukt onder de loep genomen. Als Homerus 

bijvoorbeeld de directe rede gebruikt is er sprake van nabootsing, net als bij een tragedie of een 

komedie. Een nabootser verplaatst zich in allerlei rollen, terwijl de eigenlijke taak die men heeft in 

de samenleving, of waartoe men wordt opgevoed, daardoor aan belang inboet. Nabootsing kan 

alleen maar zinnig zijn voor de opvoeding van de wachters voor zover zij het nagebootste gedrag 

ook kunnen toepassen. Daarom moet het nabootsen van bijvoorbeeld een zieke vrouw, het werk 

van slaven, van laf gedrag en roddelen, van gestoord gedrag of van dieren en geluiden vermeden 

worden  (392D-397A)
 
.
36

 De ideale verteller is hij die in een lang verhaal de nabootsing tot een 

minimum weet te beperken (397E). 

 

Zodra een vaardige dichter die over veel fantasie beschikt zich in de staat presenteert, zal hij met 

alle egards ontvangen worden. We zullen “eerbiedwaardig voor hem neervallen. Want o, hij is 

heilig, wonderbaarlijk, heerlijk. […] We zullen zijn hoofd met parfum besprenkelen en het met 

wollen bandjes bekransen om hem daarna naar een andere staat te sturen. Voor onze bestwil echter 

zullen we zelf een strengere en minder leuke dichter en verteller aanstellen. Iemand die keurige 

mensen kan nabootsen en die zich in wat hij zegt aan de patronen houdt die we hebben 

voorgeschreven toen we met de opvoeding van onze soldaten begonnen” (398A-B).
37

  

 

Nadat met tevredenheid is vastgesteld dat de “nu de hele tak van deze kunst is afgewerkt” wordt 

het onderwerp afgesloten (398B). In het laatste boek (Boek X) van de dialoog komt Plato er toch 

weer op terug. Voordat hij zijn Politeia beëindigt met een mythe over de onsterfelijkheid van de 

ziel, rekent hij op een bizarre en voor menig commentator onbegrijpelijke wijze af met de dichter 

als opvoeder en in zekere zin met de dichter in het algemeen. Pogingen, door hellenisten 

ondernomen, om de onwaarschijnlijke terugkeer van het thema in dit laatste boek te verklaren zijn 

dan ook legio.
38

  

                                                 
34

 Ilias XIV 295; in goed vertrouwen dat ook de vert. van het laatste woord met klassieke connotaties overeenstemt. 
35

 Wat opvalt, aldus Murray (1996: 163-166), is dat Plato hier Achilles telkens in strijd met Homerus opvoert als 

toonbeeld van onbeheerste eerzucht, materialisme en militarisme (waarmee in Boek VIII 547-551 de staatsvorm der 

‘timocratie’, de tirannie, getypeerd wordt). Plato lijkt het beeld van Achilles met opzet te forceren om daarnaast de 

zelfbeheersing van Odysseus te kunnen idealiseren. Het is onwaarschijnlijk dat hem de pedagogische functie van de 

dichterlijke meerduidigheid zou ontgaan. (Iemand weergeven die zichzelf niet onder controle heeft kan “hooguit voor 

de grap”, vindt Plato, 397E.) Zowel Aristoteles (Poet. 1454 b 11-14) als Plutarchus zullen Plato corrigeren door de 

nadruk te leggen op het belang van meerduidigheid bij de typering van personages. Zo schreef Euripides al, aldus 

Plutarchus (1972: 68 VII): “The good and bad cannot be kept apart,/ But there is always some interaction”. Met zijn 

eigen toevoeging (zie ook § 2.5.): “That which is straight-forward is not exciting and does nor belong in a story. […] 

Poetry may never become harmless and uncontroversial, and so lose its power to disturb and even shock us.” Eerder 

dan ze te verbieden de dichters te lezen zou je kinderen in Plutarchus’ visie moeten stimuleren zelf een afweging te 

maken tussen goed en kwaad, om zo hun onderscheidingsvermogen te oefenen. 
36

 De door Plato geïnitieerde mimesis-problematiek (in 392D het eerst aan de orde gesteld)  zal in de volgende 

paragraaf besproken worden. 
37

 De overdreven loftuitingen voor de dichters getuigen van “more than a hint of irony”, aldus Murray (1996: 183). 

Voor de suggestie als zou dit wijzen op een ironische grondhouding in de Politeia, zie hierna noot 43. 
38

 Zo opperde Nettleship (1964: 340-341) het idee dat er, vanwege een verschillende stijl van schrijven, en ook 

vanwege de gekunstelde tussenvoeging van het onderwerp (Boek IX zou, vóór de afsluitende mythe van Er, een mooi 

eind van het betoog kunnen zijn), een andere ‘redactie’ gevoerd wordt in Plato’s dichterkritiek. Het zou hier om een 

antwoord gaan op commentaar dat Plato tussentijds op de eerdere boeken gekregen zou hebben. Nehamas (1999: 256) 

verklaart de dichterkritiek in Boek X uit de afwezigheid van het onderwerp in Boek VII, waar Plato zijn hoofdgedachte 

uiteenzet. Het zwijgen over de dichters in Boek VII spreekt voor zich, aldus Nehamas. Wat in Boek III als ‘perversie 
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2.3. Boek X: De dichter verleidt tot afbraak van verstandelijke vermogens en heeft zelf nergens 

verstand van 

 

Aan het begin van Boek X kijkt Socrates tevreden terug op gedane arbeid. Afwisselend in gesprek 

met Glaukon en Adeimantus heeft hij alle aspecten over een door filosofen te besturen staat 

doorgenomen. Hij kan maar tot een conclusie  komen, namelijk “dat die werkelijk voortreffelijk is 

ontworpen”. Er is zelfs een ding waar hij zich in het bijzonder over verheugt, en dat is de opvatting 

die zij ontwikkeld hebben over poëzie. Namelijk “dat we geen enkele vorm van poëzie toelieten 

die nabootst” (595A). Juist nu in de Boeken VI en VII de verschillende delen waaruit de ziel bestaat 

zijn onderscheiden,
39

 is het hem des te duidelijker “dat zoiets absoluut ontoelaatbaar is” (595B). Als 

een verslaggever die een geïnterviewde geruststelt met “we zijn nu toch onder elkaar”, neemt 

Socrates zijn gesprekspartners in vertrouwen. “‘Onder ons – want jullie zullen me niet verraden 

aan de dramaschrijvers en al die andere nabootsers – kan ik wel zeggen dat waarschijnlijk al zulk 

soort werk schadelijk is voor de geest van het publiek, in elk geval voor mensen die niet 

beschikken over tegengif, dat wil zeggen, kennis van hoe de dingen werkelijk zijn’. ‘Waaraan denk 

je dan precies?’ vroeg [Glaukon]. ‘Dan moet het hoge woord er maar uit,’ zei ik, ‘al weerhoudt de 

sympathie en de achting die ik voor Homeros voel me daarvan. Het ziet er nu eenmaal naar uit dat 

hij de eerste leraar en leider van al die geweldige tragedieschrijvers is geweest. Maar ja, de 

waarheid verdient meer respect dan een mens. En daarom moet, zoals ik zei, het hoge woord 

eruit’” (595B-C).  

 

Nadat Socrates de vergelijking met de schilder heeft gemaakt, die net als de dichter iets niet echt 

maakt maar namaakt, stelt hij het zijn vrienden voor alsof de dichters juist dat ‘minderwaardige 

deel van de ziel’ (605B) representeren dat hij tevoren (in de boeken VI en VII) geplaatst had op de 

laagste trede van de ladder naar ware kennis. De hoogste trede van kennis is die van de zuivere 

abstractie, ‘idea’, te vertalen met idee, Vorm of principe, hier vertaald met ‘grondgedachte’. 

Socrates past deze grondgedachte niet alleen toe op abstracte begrippen als rechtvaardigheid, het 

goede of het schone, maar nu ook op voorwerpen, namelijk een bed en een tafel.
40

 Van deze 

voorwerpen bestaat een veelheid aan verschijningsvormen, maar er zijn slechts twee 

grondgedachten: bed en tafel. Deze stelt hij zich voor als afkomstig van God (of: de godheid).  

 

Het bed dat door een meubelmaker is gemaakt is een afgeleide van de goddelijke grondgedachte. 

De afbeelding die een schilder of een dichter daar weer van maakt, komt vervolgens op de derde 

plaats te staan, na God en de meubelmaker. Een schilder-nabootser bootst daarom geen 

                                                                                                                                                                 
van de ziel en van de staat’ gekwalificeerd werd, en als oorzaak van een zwakke constitutie, wordt tenslotte in Boek X 

voor het voetlicht gehaald om ermee af te rekenen. (Voor een overzicht van verdere interpretatiemogelijkheden van 

Boek X zie Murray 1996: 185, Nehamas 1999: 271n22-25.) 
39

 Aan de hand van de gelijkenis van de grot. De meeste mensen zijn als grotbewoners, zo redeneert Socrates in Boek 

VII. Zij zitten vastgebonden en krijgen slechts schaduwen der dingen te zien, niet de dingen zelf. Om de dingen zelf te 

kunnen zien (hun ware betekenis) moeten zij bevrijd worden en naar boven, in het zonlicht worden gevoerd. Vier fasen 

onderscheidt hij die tot deze ware kennis leiden, 1
e
  het zien van de afspiegelingen (‘gissen’), 2

e
  het zien van de dingen 

zelf (‘geloven’), 3
e
  het hypothetisch nadenken over de geziene dingen (‘redeneren’) en 4

e
  het kennen van de 

grondgedachte daarvan (‘denken’) (Pol. 510). Alleen zij, zo redeneert hij, die uit de grot in het licht opstijgen, hebben 

ware, onveranderlijke kennis tot hun beschikking. Zij stijgen op uit de ‘wereld van het worden’ naar de ‘wereld van het 

zijn’ (Pol. 518C) en van ‘het vele’ naar ‘het ene’ (Pol. 525A). Waar Socrates de treden naar ware kennis bespreekt 

wordt echter de poëzie niet genoemd. De vraag blijft daardoor onopgehelderd in hoeverre de verschillende 

eigenschappen die Plato aan die laagste trede van de ziel (‘eikasia’, het gissen) toeschrijft ook bedoeld zijn als van 

toepassing op de poëzie. De analyse van Eric Havelock die deze relatie legt, zal hieronder worden besproken. 
40

 Een onorthodox en uitdagend gebruik van het concept, aldus Murray (1996: 191-193), dat Plato mogelijk, vrij 

associërend op een symposium, geïntroduceerd heeft. Opnieuw blijkt bittere ernst niet Plato’s handelsmerk. 
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werkelijkheid na, maar laat maar één aspect ervan zien, namelijk een indruk van die werkelijkheid. 

Een nabootsing van een indruk staat, zoveel moet duidelijk zijn, zeer ver van de waarheid (598B).
41

  

 

De hier gepresenteerde denkconstructie heeft menigeen voor raadsels gesteld en tot 

verontwaardiging geleid. Wat kan de bedoeling ervan zijn om met zo’n gekunstelde formule de 

dichterlijke uitdrukkingswijze, of die nu van slechte of goede kwaliteit is, in een kwaad daglicht te 

stellen? Tot in onze tijd verschijnen reacties op deze onrechtvaardige veroordeling, afkomstig van 

een filosoof die nota bene bekend staat om zijn dichterlijke talenten en sympathieën.
42

 

 

Maar Socrates is nog niet klaar met zijn inquisitie. De gangbare mening dat dichters, die net als 

schilders nabootsers zijn, op de hoogte zouden zijn van waar zij over schrijven, of dat nu 

menselijke problemen betreft of ambachten, morele kwesties of zelfs goddelijke dingen, zal hij 

weerleggen. Wie zou, als hij ergens verstand van heeft, zoals de dichter pretendeert, niet liever het 

origineel maken dan de afbeelding! Als hij er echt verstand van had zou hij toch liever scheppen 

dan nabootsen! “Hij zou proberen allerlei prachtige dingen na te laten zodat zijn naam zou 

voortleven. Hij was toch liever het thema dan de auteur van zijn lofdichten!” (599B)  

 

Om de onwaarachtigheid van de dichterlijke nabootsing er nog eens in te wrijven geeft Socrates 

een aantal voorbeelden. Als Homerus of andere dichters medisch jargon gebruiken zijn we er 

benieuwd naar welke mensen zij allemaal hebben genezen. Hebben zij, net als Asklepius, een 

medische school voor het nageslacht opgericht? En Homerus, die zo goed schijnt te weten door 

welke dingen mensen beïnvloed worden, voor welke staat wordt hij als wetgever aangezien, zoals 

Lykurgus voor Sparta en Solon voor Athene? (600D-E) De dialoog die nu volgt zou in een Griekse 

komedie niet misstaan:  

 
[E]r wordt toch vast wel ergens gewezen op een oorlog uit Homeros’ tijd die onder zijn leiding of door zijn 

adviezen succesvol is verlopen?’ ‘Nergens.’ ‘Maar er worden toch wel allerlei prachtige ideeën en vondsten 

op technisch gebied en met andere zinvolle toepassingen van hem gemeld, zoals je van een man die thuis is in 

de praktijk kunt verwachten? […]’ ‘Helemaal niets van dit alles.’
43
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 Plato’s uitdaging zet zich voort in de ridiculisering van de schilder, die, aldus Murray (1996: 197), elders in de tekst 

(400-401) wordt voorgesteld als vormend voor het karakter. Hier lijkt de enige bedoeling de dichter te denigreren door 

hem te vergelijken met een nabootser van objecten. Behalve de hierna te bespreken reacties van Aristoteles en 

Plutarchus hierop liet ook een Neoplatonist als Plotinus het daar niet bij zitten. “The arts do not simply imitate what 

they see … they run back up to the forming principles from which nature derives […]. Pheidias too did not make his 

Zeus from any model perceived by the senses, but understood what Zeus would look like if he wanted to make him 

visible” (Murray 1966: 199).  
42

 Dat Plato in het algemeen meer op provocatie uit is dan op verwijdering van dichters uit zijn staat bevestigen ook tal 

van andere observaties, zoals we hierna nog zullen zien. Hier merkt Murray (1996: 203) op dat Plato, net als Pindarus, 

die de immateriële eeuwigheidswaarde van de dichter onderstreepte, ook zelf Homerus en Hesiodus prees in zijn 

Symposion om het geestelijke erfgoed dat zij nalaten.  
43

 Pol. 599E-600A. Op dezelfde, ironiserende wijze als Plato hier – en waarschijnlijk aan deze passage refererend – 

maakt Plutarchus de dichters belachelijk in zijn Moralia IV: “What profit, then, did these fine tragedies bring to Athens 

to compare with the shrewdness of Themistocles which provided the city with a wall, with the diligence of Pericles 

which adorned the Acropolis […]? If in this manner the wisdom of Euripides, the eloquence of Sophocles, and the 

poetic magnificence of Aeschylus rid the city of its difficulties or gained for her a brilliant success, it is but right to 

compare their tragedies with trophies of victory, to let the theatre rival the War Office, and to compare the records of 

dramatic performances with the memorials of valour” (Plutarchus 1957: 509-511). Jonas Barish’ commentaar op deze 

tekst: “[I]f the passage is not meant as self-mockery, […] then it can only be written off as a species of childish 

pseudo-thinking, in which all pretence of rational argument has been abandoned” (Barish 1981: 36). Volgens de aan 

het spelelement bij Plato gewijde studie van De Vries (1949) hebben we daarmee voortdurend rekening te houden. Het 

Platonische gesprek is te karakteriseren als ‘soms ernstig, vaker uitbundig van scherts’. Deze karakteristiek acht De 

Vries van toepassing op ‘het overgrote deel der dialogen’. “Er is een overdaad van fantasie en van suggestie, van 

sprong en van verrassing, een vermijden van het directe ‘bewijs’ en een kiezen van de omweg ter wille van de omweg. 

Er is een lenigheid van geest, die tot dartelheid leidt. Kortom, er is spel” (p. 3). “Ook zijn philosopheren noemt Plato 

soms spel, zelfs wanneer het de regeling van de ideale staat betreft. Dat houdt niet in dat het daarmee geen ernst zou 

zijn” (p. 33). Zo merkt Socrates na zijn belangrijke uiteenzetting over de grot op: “’Ik vergat,’ zei ik, ‘dat dit maar een 

spel is” (Pol. 536C). In de lijn van De Vries stellen we vast dat de – later geschreven – dialoog Phaedros, waarin de 
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Zo kan Socrates tot de conclusie komen dat Homerus eigenlijk geen enkele bijdrage heeft geleverd 

aan de maatschappij. Hij vindt het dan ook opmerkelijk dat de Sofisten, zoals bijvoorbeeld 

Protagoras, doen voorkomen alsof de hele opvoeding aan deze dichter te danken zou zijn. Homerus 

heeft zelfs geen volgelingen gehad die hem, liever dan hem als zanger door het land te laten 

trekken, bij hen thuis vroegen om les te geven, zoals dat bij Pythagoras gebeurde. Evenmin 

vergezelden zij hem op zijn reizen. De conclusie moet dan ook luiden “dat alle dichters, Homeros 

voorop, nabootsers zijn van schijnbeelden van de deugd en van waarover ze verder schrijven, en 

dat ze niet aan de waarheid toekomen” (600E). Ze brengen wat kleuren aan op willekeurig welk 

vakgebied dan ook waarvan zíj alleen de kunst verstaan het na te bootsen (601A). Het betoverende 

effect van stijlmiddelen is als het gezicht van iemand die de charme van de jeugd heeft maar die 

niet echt knap is en dan ook nog oud wordt: “Kijk maar wat er gebeurt wanneer dat frisse eraf is!” 

(601B). De nabootser heeft noch de kennis van de maker, noch die van de gebruiker van een 

voorwerp (601C- 602B).
44

  

 

Ook staat het nabootsen in het nadeel vergeleken met het doen van metingen en berekeningen.
45

 

Afbeeldingen kunnen op allerlei manieren bedrieglijk zijn, metingen niet. Daarom staan nabootsers 

ver van het verstand en van de waarheid, maar “om heel bedenkelijke en onwaarachtige redenen 

omhelzen ze [dat verstand] innig” (603B).  

 

Het is zelfs nog erger gesteld met de dichter. Hij ‘vernietigt het verstandelijke’ door niet bij 

voorkeur het evenwichtige karakter na te bootsen, maar juist het emotionele, wisselvallige 

karakter.
46

 Zo gaat het verstandelijke verloren, “net zoals je de goede mensen uitroeit wanneer je in 

                                                                                                                                                                 
uitdaging herhaald wordt dat de dichter zichzelf moet kunnen verdedigen tegen aantijgingen, het spelelement een 

essentieel onderdeel van het schrijven van een betoog wordt genoemd. “De man die meent dat in een geschreven rede 

omtrent ieder onderwerp noodzakelijk veel spel is, […] Phaedros, heeft kans te zijn zoals ik en gij zouden bidden 

zelven te worden” (277e-278b). In zijn essay Plato und die Dichter benadrukt Gadamer deze speelse opzet in de 

dialogen. Uit het dialogisch filosoferen “erhält die platonische Mimesis selbst die leichtigkeit blossen Spiels und 

Scherzes.” Met alles wat de dialogen zeggen, verbergen zij zich “in das ungreifbare Zwielicht der Ironie. […] Plato 

selbst gibt gelegentlich Hinweise darauf, dass seine eigene Schöpfungen, eben weil sie nur Scherz sind und Scherz sein 

wollen, die wahre Dichtung sind” (Gadamer 1934: 33). De Vries (1949:117 e.v.) schrijft verder treffend over het 

gebruik van ‘sophismen’ door Plato. Hij geeft twee definities van een sofisme, waarvan de tweede het meest van 

toepassing lijkt op de dichterkritiek in Boek X: “Een sophisme is […] een bewijs, dat, uitgaande van geldige of voor 

geldig gehouden praemissen, tot een onaanvaardbare slotsom komt, waardoor niemand zich laat bedriegen, maar dat 

met de formele regels der logica in overeenstemming schijnt te zijn en onweerlegbaar schijnt.” Van de ondeugdelijke 

bewijsvoeringen die Plato gebruikt is hij “zich de ondeugdelijkheid ten volle bewust”. Daar komt hij wat zijn politeia 

betreft ook rond voor uit: “als het dus íemand vrij staat te liegen, dan is het aan de bestuurders van de staat … ten 

bestwille van de staat” (Pol.389B). Zie verder voor Plato’s provocerende houding de noten 51, 73 en 115. 
44

 Het trivialiseren van de dichtkunst strookt niet met het – het verstand corrumperende – gewicht dat Plato er verderop 

aan toekent, aldus het commentaar van Murray (1996: 209) hier. 
45

 In Boek VI (511D) werd de mathematiek op de een na hoogste van de vier treden naar het onveranderlijke denken 

geplaatst. In Boek VII (522A) werden de verhalen, in een vergelijk met een getalsmatige benadering, voor de 

verstandelijke opvoeding als ondeugdelijk afgewezen. Voor een vak “waarnaar je nu op zoek bent, viel er in deze 

richting niets te bespeuren”, zo werd de zaak daar afgedaan. De (wat mij betreft typisch Platonische, want 

dubbelzinnige) passage die daarop volgt is des te opmerkelijker, omdat juist de mythologische uitvinder der getallen, 

Palamedes, opgevoerd in een scène met Agamemnon, het belang van het getalsmatige duidelijk moet maken (522D). 

Om aan te tonen waarom de mythe ondeugdelijk is gebruikt Plato … de mythe! Betreft het hier een uitdagende 

‘verspreking’, een demonstratie van onwil om het verhalende los te laten en zich tot het strikt logische te bekennen, of 

een toegeven aan een achterliggende overtuiging dat beide zaken onmogelijk te scheiden zijn? 
46

 Een wisselvalligheid overigens die Plato in Boek IV (435E-441C) uitgebreid naar voren brengt als onvermijdelijk 

aspect van zowel de individu als van de (polis)gemeenschap. Ook hier, net als met Palamedes (noot 45), illustreert hij 

de laakbaarheid der dichters met een dichtercitaat. Zo laat hij zien (441B) hoe Homerus drift en zelfbeheersing in een 

en dezelfde persoon verenigt, als Achilles na een woedeuitval ‘zijn borst beklopte en zijn hart berispte met woorden’. 

Zo schrijft Murray (1996: 221): “When it comes to poetry Plato states that conflicts in the soul are its main subject-

matter.” Het is het lagere, irrationele deel in de mens dat, zodra je het stimuleert, het hogere vernietigt. 
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een staat de macht aan de slechte mensen toevertrouwt”.
47

 Zo zorgt ook de nabootsende dichter 

voor een slecht bestel in de ziel, “vanwege zijn steun aan het onverstandige deel dat groter en 

kleiner niet uit elkaar weet te houden en dezelfde dingen nu eens groot en dan weer klein vindt” 

(605B-C). Alsof het allemaal nog niet genoeg is moet ‘de zwaarste beschuldiging tegen de 

literatuur’ nog komen.  

 

 

 

‘Wat dient te verdorren wordt gevoed’  

De jammerklachten, lachbuien, woede- en lustgevoelens die de dichters ons voorhouden schaden 

ook ‘fatsoenlijke mensen’. Zij krijgen door de dichters het tegenovergestelde gedrag voorgehouden 

als waar zij naar streven, namelijk naar zelfbeheersing. In plaats van te walgen van het 

weerzinwekkende, genieten zij ervan (605C-606A).
48

 Dergelijke dingen “die horen te verdorren 

worden hierdoor bevochtigd en gevoed. Ze krijgen zo zelfs de leiding over ons terwijl ze geleid 

zouden moeten worden, als we tenminste beter en gelukkiger willen worden in plaats van slechter 

en rampzaliger” (606D).
49

  

 

Als iemand je vertelt dat Homerus Griekenland heeft opgevoed kan je maar het beste beleefd en 

vriendelijk blijven en toegeven dat Homerus de belangrijkste dichter is. Als we ons dan maar wel 

bedenken dat “de enige vormen van poëzie die we in onze staat dulden hymnen voor goden en 

lofzangen op goede mensen zijn” (607A).
50

 Willen we niet dat genot en pijn het in onze staat voor 

het zeggen krijgen, dan zullen we “de pittige muze van de lyrische of epische poëzie” niet toe 

mogen laten (607A). Om te voorkomen dat de poëzie de deelnemers aan het gesprek van ‘botheid 

en bekrompenheid’ beticht, wijst Socrates op de ‘langdurige vete’ die bestaat tussen filosofie en 

literatuur. Ter illustratie daarvan citeert hij een aantal spottende uitlatingen aan het adres van de 

filosofie (607B).
51

  

 

                                                 
47

 In Murray’s (1996: 223) woorden: ‘Hoe corrupter het individu, des te corrupter de maatschappij en des te beter 

gedijen de dichters’. 
48

 Vgl. Socrates’ bespreking (388E-389A) van hetzelfde thema met betrekking tot het opvoeden van kleine kinderen 

onder § 2.2. (noot 32). Impliciet verwijzen Augustinus (zie hst. 3) en navolgers naar deze passage bij hun verwijt aan 

de dichters met opzet tot het kwade aan te zetten. De paradox dat het navertellen van ellende vreugde schept, zoals ook 

te vinden in de Odyssee (15. 399-400, 23. 301-308) en zoals door Aristoteles (Poet. 1449b) verdedigd als de 

heilbrengende katharsis, is het kwaad waar de dichter bij uitstek misbruik van maakt (Murray 1996: 224-225).  
49

 Volgens Iris Murdoch (1977: 12-14) is er uit wat Plato hier en elders schrijft maar een conclusie te trekken: hij is een 

kunstvijandige ‘puritein’ (“Plato is a puritan and this is a puritanical aesthetic. […] There is in all his work […] a 

recurring tone of sometimes almost vehement rejection of the joys of this world”). Nog afgezien van het anachronisme 

blijkt Plato’s eigen tijd een andere mening te zijn toegedaan. Niet alleen ontbrak het aan pogingen tot staatscensuur op 

dichters naar aanleiding van Plato’s invloedrijke geschriften (zo werd de term ‘filosoof’ gezaghebbend terwijl ‘de 

dichter’ niet werd vervolgd), ook werden dichters betrokken bij moraalpedagogische theorieën van (neo-) platonici (zie 

hierboven noten 2 en 41 en verderop § 2.5). De stelling dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de Platokritiek uit 

de Oudheid en het godsdiensthistorische puritanisme waar Murdoch naar verwijst (“Like all puritans Plato hates the 

theatre”) zal hierna (hstn. 3-6) onderbouwd worden. Zo zal blijken dat pas van ‘puritanisme’ tegenover dichters te 

spreken is (om het anachronisme te vermijden van deze 19
e
 eeuwse term zal hierna de term ‘rigorisme’ gebruikt 

worden) zodra sprake is van een breed maatschappelijk draagvlak bij de meningsvorming. Een Socratische 

meningsvorming, zo maakt de geschiedenis duidelijk, is en blijft onverenigbaar met een absolute Waarheid zoals 

uitgedragen door het christendom.  
50

 Dit voorstel komt erop neer dat de epische basis, de ‘grondstof’ van de verhalen (vgl. Romein 1951: 15) bewaard 

blijft. Murray (1996: 229) tekent hier aan dat Plato een non-imitatieve schrijfstijl suggereert van een destijds nog niet 

bestaande vertelling in proza. 
51

 We zouden het citeren van deze uitlatingen kunnen interpreteren als zou het achterliggende motief rancune zijn. 

Deze interpretatie houdt geen stand als we kijken naar de genereuze uitnodiging aan de dichters die erop volgt. Eerder 

lijkt het, ook gezien de vrij komische aantijgingen van de dichters die hier geciteerd worden, op een retorisch steekspel 

tussen dichters en filosofen. Volgens Murray (1996: 231) zijn er weinig aanwijzingen dat dichters filosofen aanvielen 

(zo zijn de bronnen van Plato’s citaten nooit gevonden), of zelfs dat beide partijen vóór Plato’s tijd van elkaar 

verwijderd stonden. Mogelijk is deze voorstelling van zaken een verzinsel van Plato.  
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Het gebaar dat tenslotte, na deze tweede, vernietigende aanval op de dichters gemaakt wordt, is 

onwaarschijnlijk genereus. Terwijl Socrates en Glaukon ‘opbiechten’ dat zij gevoelig zijn “voor de 

toverkracht van de poëzie, zeker wanneer je ziet wat Homeros ermee doet”, formuleert Socrates de 

omstandigheid waaronder de poëzie terug zou mogen komen in hun staat. Namelijk onder die 

voorwaarde dat “ze zich in lyriek of een andere versvorm afdoende heeft verdedigd” (607C-D). 

Haar pleitbezorgers die zelf geen dichters zijn kunnen het, in proza, voor haar opnemen om “te 

laten zien dat ze niet alleen vermaak biedt maar ook nuttig is voor het staatsbestuur en voor het 

menselijk bestaan.” Ziehier (607D) de door Plato zelf geformuleerde uitdaging aan zijn lezers. 

 

De rol van inquisiteur die Socrates zojuist had aangenomen neemt nu een onverwachte wending. 

Hij vervolgt met een vergelijking te maken met verliefdheid, waar je beter mee op kan houden 

zodra het een zinloze onderneming wordt. “Ook wij zijn verliefd [   ]. Maar zolang [de poëzie] 

zichzelf niet afdoende kan verdedigen
52

 zullen we ons door onze argumenten van zojuist laten 

bezweren wanneer we naar haar luisteren. Met die bezwerende woorden zullen we voorkomen dat 

we weer vervallen in die verliefdheid die we als kind voelden en die het gros van de mensen nog 

steeds voelt” (607D-608A).
53

 Het gesprek over de poëzie sluit hier af met een herhaling van de 

hoofdpunten: poëzie is even onbetekenend als gevaarlijk. Een les die Glaukon voorgehouden krijgt 

als beslissend in de strijd “of je een goed of een slecht mens wordt” (608B). 

 

Het zou nu in de lijn van het betoog liggen om de ontvangst van Plato’s voorstellen te bespreken en 

de meest opvallende reacties daarop van Aristoteles en Plutarchus. We zouden dan echter 

voorbijgaan aan een interpretatie die door zijn geheel andere dan uitsluitend literatuurkritische, 

want tevens cultuurantropologische invalshoek een context blootlegt, waarin een antwoord schuilt 

op de vraag wat Plato’s eigenlijke bedoeling is geweest. Het boek Preface to Plato van de classicus 

Eric A. Havelock is zowel verhelderend over de didactische betekenis van Homerus in de 

samenleving van destijds, als over de daarmee verbonden revolutie die Plato van zins was te 

ontketenen.  

 

    

 

2.4. Boeken V, VI en VII: Om exact te denken moet de filosoof aan het veranderlijke ontsnappen 

 

Plato’s houding tegenover de dichters heeft, we zeiden het al, velen voor raadsels gesteld.
54

 Als een 

deel van de verklaring hiervoor in de retoriek van de uitdaging gezocht kan worden, blijft er toch 

een ander deel ter verklaring over waarbij rekening moet worden gehouden met serieuze 

bedoelingen. Hoe schijnbaar irrationeel Plato’s houding ook is, men is het erover eens dat niet 

volstaan kan worden met een algehele relativering door zijn aanval terug te voeren op scherts en 

‘sofismen’. Zijn kritiek bevat een harde, onbuigzame kern, weliswaar in retorische overdrijving, 

maar die in zijn cultuurhistorische context van betekenis blijft voor zowel de kunstkritiek als, en 

daar gaat het hier om, het verhaal in de opvoeding. Zo mag worden aangenomen dat het hem 
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 In de dichtervriendelijkere Phaedros (278c-d) herhaalt Plato de eis dat dichters zich moeten kunnen verdedigen. 
53

 Murray (1996: 232; naar Else) wijst erop dat hier het Grieks voor ‘verliefdheid’ niet zoals elders wijst op respect 

maar op dwingende hartstocht, tirannie, zoals in Pol. 573D, waar de dictator werd geanalyseerd. 
54

 Getuige onder andere de volgende citaten: “[H]is attitude strikes us as austere and despotic, not only because of the 

limitations of his view, but still more because he takes the matter more gravely than we do” (Nettleship 1964: 106). 

“Any number of Plato’s readers and commentators have been bowled over by the severity and, on occasion, the 

bitterness of the attack ” (Elias 1984: 1). “[W]e can conclude either that he has lost all sense of proportion, or that his 

target cannot be poetry in our sense, but something more fundamental in the Greek experience, and more powerful. 

[…] He seems to want to destroy poetry as poetry, to exclude her as a vehicle of communication. He is not just 

attacking bad poetry or extravagant poetry” (Havelock 1963: 4-5). 
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volledig ernst wordt waar het de kern van zijn betoog betreft, waar ‘de lijn’ en ‘de grot’ ter sprake 

komen, in de boeken VI en VII.
55

   

 

Nu doet, zoals al eerder gezegd, het belangwekkende feit zich voor dat de poëzie in die bij uitstek 

pedagogisch bedoelde passages ongenoemd blijft.
56

 Het zou een tekstkritische analyse van die 

passages vergen om een verband te kunnen leggen met de dichtkunst. Een positief resultaat van 

zo’n analyse zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Als Plato in zijn ideeënleer een verwijzing 

naar de poëzie zou hebben opgenomen, dan zou zijn dichterkritiek in de context daarvan komen te 

staan. De ontwikkelingsfasen uit de middelste boeken en de allegorie van de grot zouden zich dan 

kunnen lenen voor de onderbouwing van een pedagogische narratologie.
57

 De aanval die Plato op 

de dichters lanceert zou dan als uitgangspunt voor een discussie, eerder dan als eindconclusie 

gezien kunnen worden. Het oordeel als zou Plato’s verbanning der dichters diens definitieve 

bedoeling zijn geweest laat zich relativeren door de gedachtegang die in Havelocks Preface to 

Plato op basis van een zorgvuldige tekstanalyse wordt ontvouwd.  

 

 

 

Eric Havelocks Preface to Plato 

Havelocks boek – ook voor niet-classici toegankelijk – is door collega’s met reserves ontvangen. 

De opschudding en de kritische toon die het aanvankelijk ten deel viel is echter onvoldoende reden 

gebleken de erin gepresenteerde voorstelling van zaken te herzien. Zo was het aanvankelijk: 

“[Havelock] is fishing in dark and troubled waters” (waar het hem erom ging Plato’s ‘mimesis’, 

nabootsing, centraal te stellen in het Homerische opvoedingspatroon). Ook werd als probleem 

ervaren dat Havelock een bij uitstek didactische geheugenfunctie toedicht aan Homerus. Havelocks 

nadrukkelijke visie op het epos als ‘tribal encyclopedia’ zou slecht houdbaar zijn. Hij generaliseert 

daarin te makkelijk volgens deze criticus. Bovendien: “Generally speaking it is a weakness of the 

book that whatever Havelock perceives, whether it be right or wrong, is given exaggerated and 

overdramatised presentation. Partial aspects are again and again substituted for the total picture”.
58

 

Een andere collega-classicus die eveneens ingaat op Havelocks didactische Homerusinterpretatie 

spreekt bij een van diens tekstanalyses zelfs van “an extreme case of Havelock’s violence”.
59

 Toch 

krijgt het idee van Homerus-als-didacticus ook ondersteuning. Zo vormen enkele analyses van 

tekstfragmenten uit de Ilias die de laatstgenoemde criticus geeft eerder een bevestiging van 

                                                 
55

 Het commentaar op uitsluitend deze boeken (zie voor bronvermeldingen Verhoeven 1983) is opvallend minder 

emotioneel van toonzetting dan het door ons gevonden commentaar op Boek X. 
56

 Penelope Murray (1996: 185) biedt een heldere samenvatting van de hierover in de afgelopen decennia gevoerde 

discussie. Zie ook hierboven noot 38. 
57

 Vooruitlopend op de hiervoor vereiste tekstkritische analyse heeft de pedagoog Kieran Egan (1983: 33-55) alvast 

een verband gelegd tussen dichtkunst en leerfases, dus tussen boeken II, III en X enerzijds en boeken VI en VII 

anderzijds. Losjes gebruik makend van Plato’s tekst zoekt Egan enige van diens kernbegrippen in zijn narratieve 

leerplanopzet in te passen. Terwijl het wat Egan betreft om ‘Plato’s curriculum’ gaat, krijgt diens beruchte afwijzing 

van de dichtkunst daarin geen plaats. Zo stelt Egan het voor alsof: “[Plato’s] eikasia curriculum focuses heavily on 

traditional stories” (p. 47). Hierbij wordt de onderste trede op de trap naar absolute kennis, die van eikasia, het 

‘gissen’, op de kleuterleeftijd geprojecteerd die in Boek II besproken werd. Terwijl het verband tussen beide sowieso al 

onduidelijk is (Murray 1996: 187) verbindt Egan er gewaagde conclusies aan. Zinnen als: “For elementary school 

years Plato recommends the constant use of games and stories in teaching” (p. 52) doen weinig recht aan Plato’s 

censuurvoorstellen. In het licht van dat laatste is eerder sprake van ‘gedogen’ van traditionele verhalen dan van 

‘aanbeveling’. Egan lijkt vooruit te lopen op een dergelijke kritiek op zijn essay, waar hij in de samenvatting schrijft: 

“I may reasonably be accused of a selective reading of Plato. Quite so. My selectivity has been determined by what 

seems to me of present use.” Deze ‘pragmatische’ benadering biedt, en dat is hier van belang, weinig houvast voor een 

onderbouwing van Plato’s pedagogische bedoelingen met de dichtkunst. Ook in later werk toont Egan (1988: 16-17) 

zijn voorkeur voor ‘selective reading’ waar hij Augustinus’ Belijdenissen Boek I bespreekt zonder gewag te maken van 

de indringende passage tegen de dichters aldaar (Boek I, 16; zie hierna § 3.5.). Voor Egans op verhalend onderwijs 

gebaseerde leerplanvoorstellen verwijzen we naar de bespreking van zijn ideeën door Wim de Haas (1999: 202-208). 
58

 Solmsen 1966: 100, 103   
59

 Verdenius 1970: 224. 
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Havelocks these dan een correctie. Ook bij latere commentaren is van kritiek op Havelock weinig 

meer te merken.
60

  

 

In Havelocks visie op de ‘culturele revolutie’ die zich sinds de zesde eeuw voor Christus voltrok 

heeft Milman Parry’s, door Albert Lord voortgezette onderzoek onder volksvertellers in 

Joegoslavië voor een doorbraak gezorgd.
61

 De epen van Homerus bleken volgens Parry/ Lord tal 

van kenmerken te bezitten van dezelfde orale, op het geheugen geënte vertelsystemen die zij in het 

binnenland van Joegoslavië aan het begin van de vorige eeuw bij traditionele volksvertellers 

gevonden hadden. Deze ontdekking stelde de Griekse wereld der Presocratici in een nieuwe, 

cultuurhistorische context. ‘Homerus’ bleek voor meer te staan dan een literaire smaakmaker van 

een elite. Aan ‘Homerus’ werd het geheugen van een cultuur opgehangen. Plato’s op het eerste 

gezicht onbegrijpelijk negatieve houding tegenover de dichters in zijn Politeia kon door deze 

nieuwe zienswijze de betekenis krijgen die er recht aan doet. 

 

Preface to Plato is opgebouwd uit twee delen. Deel I, ‘The Image-Thinkers’, belicht de betekenis 

die dichters als Homerus hadden op de cultuuroverdracht in een orale samenleving, zoals daar in 

Plato’s Griekenland sprake van was. In tegenstelling tot classici als Jaeger (1936) en Marrou 

(1948), die veel nadruk legden op de ridderlijke voorbeeldfunctie van het epos, stelt Havelock het 

voor alsof alle aspecten van het epos die ene en voornaamste taak ondersteunden, namelijk het 

onderhoud van het geheugen in een schriftloze cultuur. “[I]t provided a massive repository of 

useful knowledge, a sort of encyclopedia of ethics, politics, history and technology which the 

effective citizen was required to learn as the core of his educational equipment.”
62

 In Deel II, ‘The 

Necessity of Platonism’, geeft Havelock zijn interpretatie van de Politeia. Plato’s dichterkritiek 

wijst hij daarin aan als hoofdthema. Plato’s Politeia zou bedoeld zijn als een revolutionaire 

uitbraak uit een overheersend cultureel patroon. Het abstracte, wetenschappelijke denken werd 

door Plato wat de auteur betreft echter in een (onnodig) scherp contrast gesteld met het concrete, 

dichterlijke denken.
63

  

 

Volgen we Havelock’s redenatie stapsgewijs. Uitgangspunt is de stelling dat het bewaren van de 

kennis en ervaring die een cultuur uitmaken een onderwijssysteem vereist dat deze doorgeeft. In de 

‘homerische opvoeding’ vervulde de epische verteller die rol. In vaste patronen, narratief, ritmisch, 

melodisch en met behulp van lichamelijke expressievormen, bracht deze alle culturele ervaring 

samen in een verhaal of een serie van aan elkaar gekoppelde verhalen. Het samenvattende plot 

diende daarbij als kader. Het verhaal is dan geen doel in zich, maar voertuig tot overdracht van de 

‘encyclopedie van de stam’.
64

 Het epos is in eerste instantie een ‘didactisch ontwerp’.
65

 Stijl, vorm 

en inhoud van het gezongen repertoire beantwoorden aan de specifieke eisen die het geheugen aan 

het gesproken woord stelt. Zoals het voortdurend herhalen van kenmerkende passages, aforismen 

en ‘formules’ en zoals het indrukwekkend maken van voorstellingen, zodat fantasie en zintuigen 

optimaal geprikkeld worden. De dichter heet bij Havelock ‘encyclopedisch minstreel’
66

, het epos 

                                                 
60

 Zie bijv. Hershbell 1991 en Cole 1994. In het biografische overzicht van de laatste vinden we: “Sharply criticized by 

classicists in England and America on first appearance, this view [betreffende zijn ‘oral hypothesis’ G.E.] had a 

seminal influence on studies of rhetoric and communication in both countries, as well as – even more widely – on the 

European continent. […] Havelock […] made a basic and enduring contribution to the general repertory of humanistic 

discourse” (Cole 1994: 268). 
61

 Havelock 1963: x; Lord 1960. Zie ook hierboven noot 9. 
62

 Havelock 1963: 27.  
63

 De revolutionaire stellingen die elk der beide delen bevat maken, op elkaar geprojecteerd, Havelocks betoog 

complex. Zo wil hij in een en hetzelfde boek zijn vernieuwde visie op Homerus projecteren op de Politeia, die zo op 

zijn beurt een revisie ondergaat. Deze verstrengeling van betooglijnen kan verwarring wekken. 
64

 Havelock 1963: 291. 
65

 Havelock 1963: 292. 
66

 Havelock 1963: 89. In dezelfde teneur schrijft Erich Auerbach (1991: 16) over de Odyssee: “Tussen gevechten en 

hartstochten, avonturen en gevaren door tonen [de Homerische verzen] ons jachtpartijen en feestmalen, paleizen en 
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‘metrisch leerboek’.
67

 Didactische bedrijvigheid voltrok zich in een ‘Homerische 

gemoedstoestand’ (Homeric state of mind) van een hypnotische ‘betovering’ (spell), waarin de 

verteller zijn toehoorder bracht.  

 

De ontwikkeling van het denken in abstracte concepten maakte, zoals we ook zagen in de Inleiding 

hierboven, een revolutionaire doorbraak onvermijdelijk. In een orale cultuur worden 

kennisinhouden bepaald door concrete gebeurtenissen. De dominantie van de dichtkunst, waaraan 

op alle gebieden van het leven gerefereerd werd, was daarom voor de door Plato gewilde absolute 

kennis van de idea der dingen “not so much non-functional as anti-functional”.
68

 De keten van 

daden en gebeurtenissen in het epos, die in steeds wisselende contexten tot voertuig dienden van de 

kennis, werd door presocratische filosofen tot grootste vijand uitgeroepen.
69

 Het elke waarheid 

relativerende ‘wordende’ wilden zij vervangen door een tijdloos ‘zijnde’.
70

 De ketens van 

verhalende gebeurtenissen kennen geen oorzaak en gevolg. Daardoor viel ook causaliteit aan 

‘veelheid’ ten prooi.
71

  

 

De erfenis der dichters moest, men had geen andere keus, geweld worden aangedaan. Plato was 

zich er als geen ander van bewust dat de strijd tegen dit traditionele gezag gevoerd diende te 

worden, en dat iemand met zijn reputatie deze onderneming kans van slagen zou kunnen geven. 

Zoals aan de Politeia duidelijk wordt, ondernam hij zijn taak met verve. “He pleads, he argues, he 

denounces, he cajoles. He is a David confronting Goliath. And he speaks as though he had no 

choice but to fight the battle to a finish”.
72

  

 

De hoofdvraag die Havelock zich stelt, hoe het komt dat de filosoof zo diep vijandig staat 

tegenover de dichterlijke dictie die met even zoveel reden als positief gezien kan worden, is 

hiermee nog niet beantwoord. Een uitbraak forceren uit een traditie is iets anders dan die traditie tot 

de grond toe willen afbranden. Waarom wordt dat wat in onze ogen de deugd van de poëzie is, het 

verruimen van een betekenisscala en het bevorderen van emotionele betrokkenheid, door Plato in 

een zonde omgezet?
73

  

                                                                                                                                                                 
herdershutten, wedkampen en wasdagen – opdat wij […] ons er al doende over kunnen verheugen hoe [de helden] van 

hun pittige, fraai in zede, landschap en dagelijkse behoeften ingebedde heden genieten.” 
67

 Havelock 1963: 87. 
68

 Havelock 1963: 25. 
69

 Havelock 1963: 182 e.v. 
70

 Zo neigden de beschrijvers van de godenwereld, ‘cosmologists’ zoals Xenophanes (vgl. hierboven noot 13), 

Heraclitus en Parmenides in hun correcties van Hesiodus’ Theogonie steeds meer naar abstractie en naar termen voor 

‘het ene’. “The idea of ‘unification’, of ‘schematisation’, of ‘system’, has born, and born as an idea. [The cosmologists] 

realise almost as quickly that this sort of word and the concept it represents cannot be put into a story; it requires the 

kind of statements which are framed in timeless syntax. The ‘one’ just ‘is’. And so the ‘is’ comes to occupy pride of 

place alongside the ‘one’” (Havelock 1963: 300, 310n54). 
71

 Havelock 1963: 183 
72

 Havelock 1963: 9 
73

 Havelock 1963: 23. Solmsen (1966: 102) bestrijdt Havelocks visie als zou Plato de dichter als hoofdvijand 

beschouwen. Op geen andere plaats in zijn oeuvre immers, zo stelt Solmsen, noemt hij die vijand met name, terwijl hij 

andere vijanden wel voor het voetlicht haalt. Bovendien, “No Greek educator was more emphatic than Plato on the 

importance of non-rational, pre-rational, and irrational influences in shaping the character. […] And even on the 

rational and most truly philosophical level we never find Plato championing literacy”. Het is precies dit raadsel dat in 

alle commentaren doorklinkt die Plato’s dichterkritiek serieus nemen: hoe verklaar je deze paradox? Dat is trouwens 

ook de vraag die Havelock zichzelf heeft gesteld: “Was not the master a great poet himself, commanding a style which 

if it chose could abandon abstract argument in order to appeal to all the resources of the imagination either by vivid 

portraiture or by symbolic myth? Could a writer of such sensitive prose have really been indifferent, nay hostile, to the 

rhythmic arrangement and the verbal imagery which are the secrets of the poetic style? No, he must have been ironic or 

temporarily petulant. He cannot, surely, have meant what he said. The attack on poetry can and must be explained 

away, cut down to size, rendered innocuous enough to fit our conception of what Platonism stands for” (Havelock 

1963: 6-7). Aan het slot van zijn betoog verwijst Havelock (1963: 15n12) naar de verschillende opvattingen hierover 

bij de grootste Plato-commentatoren. Solmsens kritiek lijkt dus niet geheel terecht. In de meer recente visie van Martha 

Nussbaums The fragility of goodness wordt Plato’s houding tegenover de dichters gerelativeerd. Die relativering zou 
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‘Mimesis’ en het autonome denken 

Zoals gezegd was het de belangrijkste taak van de filosoof op zoek te gaan naar ‘het zijnde’ en ‘het 

ene’. Hij diende zich los te maken van de honderden verschillende contexten en varianten die 

“fundamental to Homers poetry” waren.
74

 Hoe Plato zich in zijn Politeia voorstelt deze 

intellectuele doorbraak te bewerkstelligen, lezen we in Deel II.  

 
It was his self-imposed task, building to be sure on the work of predecessors, to establish two main postulates: 

that of the personality that thinks and knows, and that of a body of knowledge which is thought about and 

known. To do this he had to destroy the immemorial habit of self-identification with the oral tradition.
75

  

 

Plato was uit op autonoom denken, zoals uiteengezet in Boek IV van zijn Politeia. Denken kan 

zich losmaken van wat hij ‘mimesis’ noemt, nabootsing.
76

 In de boeken VI en VII schetst Plato de 

ontwikkelingsweg die leidt tot dit autonome, onveranderlijke denken. Van daaruit, stelt Havelock, 

wordt diens extreme positie in Boek X ‘een logische en onvermijdelijke climax’. De aanval op de 

dichters is ingezet in de boeken II en III (zie hierboven onder § 2.2.), “but now the victory [op het 

monopolie van de nabootsing, G.E.] has to be total”.
77

 Hoewel Plato in Boek III de nabootsing van 

rolmodellen voor jonge kinderen nuttig acht, verwerpt hij deze in Boek X volkomen.
78

 Identificatie 

en nabootsing worden als hoofdvijanden aangemerkt van de autonome kennis, het hoogste 

waarnaar de ziel kan klimmen. Zo dient de wachter geen ‘man-van-veel-aspecten’ te zijn, dat wil 

zeggen, geen nabootser te zijn, maar persoonlijke stabiliteit te bezitten.
79

 Het Socratische ‘ken u 

zelf’ leidde, zo betoogt Havelock, van objectivering van het zelf tot objectivering van de wereld.  

 

Met de manipulaties van dichters, die hun publiek ertoe verleiden iets anders te zijn dan het is, 

diende afgerekend te worden. Een denkconcept over ‘Achilles’ zou mogelijk moeten zijn, zonder 

zich met de Achilles zoals die zich in de Ilias gedraagt, te identificeren.
80

 Zo zou rechtvaardigheid 

                                                                                                                                                                 
Plato’s eigen bedoeling zijn geweest, aldus Nussbaum (1986: 225). De later geschreven dialogen Symposion en 

Phaedros tonen niet alleen sympathie voor een dichterlijke benadering van de werkelijkheid, ook wordt in de laatste 

van die twee Plato’s stelling nog eens herhaald. De dichter wordt “ter verantwoording geroepen over hetgeen hij 

geschreven heeft” (Phaedros 278 c-d). Bovendien heeft Plato zich, aldus Nussbaum, in later werk min of meer weer tot 

Homerus bekend. Zo vinden we dat in de Phaedros, die opent met een afdaling naar de bron en het heiligdom van de 

Muzen, de waanzin die van de Muzen afkomstig is en die in vervoering brengt, “ontelbare daden der ouden verheerlijkt 

en zoo de nakomelingschap opvoedt” (Phaedros 245a). Ook vinden we Socrates in deze dialoog als de verdediger van 

de gepassioneerde liefdesmythe over Boreas, als ware het een bron van inzicht. Socrates laat zich dergelijke verhalen 

welgevallen en gelooft “in de heersende mening omtrent hen”. Het zou, zoals hij zegt, belachelijk zijn zich met 

vreemde dingen af te geven, terwijl hij zichzelf nog niet eens kan doorgronden (Phaedrus  229e-230a). Aan het eind 

van de Phaedros (278c-d) rekent Socrates Homerus en andere dichters en redenaars zelfs onder de filosofen, onder die 

voorwaarde dat zij in staat zijn hun eigen werk te bekritiseren. Nussbaum ziet de Phaedros als correctie van de 

distantie die in de Politeia tussen filosofie en dichtkunst is aangebracht: “not so much an acceptance of Homer’s 

innocence of logoi, as an announcement that philosophy, like Socrates, may have a more complex soul than has been 

imagined.” De Phaedrus onderscheidt zich als geheel, door veelvuldig gebruik van beeldende en ritmische taal, als het 

werk van een geïnspireerd dichter-filosoof (Nussbaum 1986: 227). 
74

 Havelock 1963: 92 e.v. Aan de hand van een voorbeeld uit de Ilias wordt in Deel II inzichtelijk gemaakt hoe vier 

verschillende narratieve contexten voor de inscheping en landing van vaartuigen, voorzien van levendige 

zintuigindrukken, zich onmogelijk kunnen lenen voor bijvoorbeeld een abstracte verhandeling over navigatie 

(Havelock 1963: 219). 
75

 Havelock 1963: 201 
76

 Havelock 1963: 201 e.v. 
77

 Havelock 1963: 207 
78

 Havelock 1963: 206 (en herhaald op pp. 245, 258) 
79

 Havelock 1963: 203. Zo’n  ‘man-van-veel-aspecten’ laat zich in de volgende dialoog typeren: “Hij is zo’n gretige 

kijker die niet kan verdragen dat je praat over het Ene dat mooi, rechtvaardig enzovoorts is. […] ’En van de dingen die 

we groot of klein, licht of zwaar noemen, kunnen we [volgens die gretige kijker, G.E.] toch voor hetzelfde geld het 

omgekeerde zeggen?’ ‘Zeker,’ zei hij, ‘alles heeft altijd aan beide deel.’ ‘Dan zijn die vele dingen toch allemaal even 

goed wat ze zijn als wat ze naar ons zeggen niet zijn?’”( Pol. 479A-B)  
80

 Havelock 1963: 209 
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niet meer een zaak zijn van een navolgenswaardig voorbeeld, van een bepaalde handeling in een 

bepaalde situatie, maar een zaak op zich.
81

 Het kenobject werd gescheiden van zijn concrete 

situering. De veelheid aan situatieve voorbeelden werd teruggebracht tot de eenheid van de 

abstractie. Zo zou de filosoof zich een wereld scheppen van een definitieve en universele kennis.
82

  

 

 

 

Dichters zijn ‘meninghebbers’  

Nu is er, zoals al eerder genoemd, een probleem met de Politeia betreffende Plato’s aanval op de 

dichters. Uit niets blijkt dat Plato bij het ontvouwen van zijn hoofdthema in de boeken VI en VII 

bij uitstek de dichters op het oog heeft.
83

 Door nu aan te tonen dat Plato de centraal geplaatste term 

doxa’
84

 uit Boek V gelijk stelt aan de Homerische ‘state of mind’, demonstreert Havelock dat de 

dichtkunst Plato’s ultieme doelwit in de Politeia is.
85

 De term wordt in Boek V tegenover ‘kennis’ 

geplaatst. Doxa, ‘mening’ met connotaties als onbetrouwbaar en veranderlijk, ‘kennis’ als het doel 

van filosofisch denken zelf. In Boek VI zal het onderste halve deel van de ladder naar ware kennis 

uit ‘mening’ bestaan, het bovenste uit ‘kennis’. In Boek X tenslotte zal ‘mening’ gelijk gesteld 

worden aan dichterlijke nabootsing.
86

 Havelock formuleert nu zijn onderzoeksvraag als volgt: 

“What proof then is there that by doxa he means to identify the Homeric state of mind?”
87

 En 

nogmaals: “does Plato’s own text give any support to the thesis that the experience of the many 

visibles which become and perish, one which is labelled, not merely in the Republic, as ‘opinion’, 

is really intended to denominate the content and idiom of the poetised tradition?”
88

  

 

Om nu Plato’s stellingname te verduidelijken moet Havelock de term doxa eerst in zijn culturele 

context plaatsen.‘De moderne Platonist’ interpreteert doxa als het intellectuele niveau van ‘de 

doorsnee mens’, “so far as he does not think, reflect, or penetrate behind obvious appearances”.
89

 

Volgens Havelock echter richt Plato zich in zijn aanval op een probleem dat specifiek is voor zijn 

cultuur in haar geheel. De cultuurgebondenheid van de term probeert hij in een juist perspectief te 

krijgen. De dichterlijke ervaring van het Griekenland van Plato’s tijd is iets dat voor een deel 

overeenkomt met wat wij verstaan onder ‘common sense’, maar niet helemaal. De mnemonische 

procedures die daar een overheersende rol speelden zijn ons onbekend. Bovendien verwijst de term 

doxa, anders dan naar ‘gezond verstand’ bij ons, naar het denken van personen die in die tijd 

respectabele posities innamen, die in zaken als politiek en onderwijs de beslissingen namen.
90

 Niet 

een volkse, maar een bestuurlijke manier van denken was Plato’s doelwit. 

                                                 
81

 Havelock 1963: 217 
82

 Waarover Havelock (pp. 229 en 235) desondanks de mening is toegedaan dat zij door Plato onnodig polariserend is 

voorgesteld. 
83

 Zie hierboven Solmsens kritiek onder noot 73. In zijn Mensen in een grot schetst Cornelis Verhoeven (1983: 135) de 

grotbewoners als mensen die het voor het zeggen hebben zoals “politici, filosofen, maar vooral de Sofisten en 

dichters”. Daarmee vallen de dichters samen met de andere categorieën van bewoners, die, zoals Plato het zelf zegt, ‘de 

veranderlijke wereld’ (Pol. 518C) bewonen. (Het doel van de bevrijding uit de grot is ‘de ziel van het veranderlijke 

naar het onveranderlijke te trekken’ (Pol. 521D)). Dat de dichters tot ‘de veranderlijke wereld’ behoren kan worden 

opgemaakt uit een tekst in Boek X over ‘de nabootsende dichter’ die “in de ziel van elk individu voor een slecht bestel 

zorgt vanwege zijn steun aan het onverstandige deel [van de ziel] dat groter en kleiner niet uit elkaar weet te houden en 

dezelfde dingen nu eens groot en dan weer klein vindt” (Pol. 605B-C; vgl. het citaat onder noot 79). 
84

 ‘Mening’ of ‘geloof’, eigenlijk: ‘de uiterlijke vertoning van de dingen’, the ‘seeming show of things’ (Havelock 

1963: 251). Overigens werd de term, aldus de schrijver, door Plato’s voorgangers al gebruikt om de eigenschappen van 

de dichterlijke ervaring, waaraan de intellectueel wilde ontsnappen, mee aan te duiden (Havelock 1963: 250). 
85

 Havelock 1963: 242. 
86

 Havelock 1963: 248. 
87

 Havelock 1963: 235. 
88

 Havelock 1963: 236. 
89

 Havelock 1963: 235. 
90

 De publieke opinie is in onze tijd doordrongen van het belang van abstracte cijfermatigheid. Plato zocht naar een 

dergelijke abstracte taal. De laagste trede op de trap naar ware kennis uit Boek VI, zijnde ‘afspiegeling’, 

‘schijnvertoning’, ‘gissing’, is in scherpe tegenstelling te zien tot ‘wetenschap’, en vooral tot getalsmatigheid. 
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Al vergelijkend trekt Havelock nu een spoor door Plato’s betoog. Vergelijken we Socrates’ 

opmerking over het nu eens groot en dan weer klein zijn van een en hetzelfde ding in een 

dichterlijke voorstelling in Boek X (605C), dan valt de overeenkomst op met wat daarover gezegd 

werd in Boek V (479B) met betrekking tot ‘mening’.
91

 Wat in Boek X als toestand van ‘betovering’ 

wordt aangeduid, en in Boek V een ‘droomtoestand’ heet, is hetzelfde, en slaat beide op de term 

‘mening’. Zo gezien is er continuïteit tussen de omschrijving van ‘mening’ in Boek V en van 

dichtkunst in Boek X. Hiermee komen de dichters centraal te staan in de Politeia, en wordt Plato’s 

aanval op de dichters verklaard als een die zich op een fout in de samenleving als geheel richt.
92

 Zo 

kan tot de conclusie gekomen worden, dat “[b]ooks Two, Three, Five, and Ten therefore 

progressively reveal the enemy of Platonism to be this poetised state of mind, and the attack on 

poetry becomes progressively expanded and deepened”.
93

 Wanneer Plato het over ‘mening’, 

‘zintuiglijkheid’ dan wel ‘nabootsing’ heeft worden deze begrippen mét de dichtkunst op eendere 

wijze en met dezelfde maatstaf  beoordeeld.
94

  

 

Hiermee is de kloof gedicht en de vraag beantwoord naar de continuïteit in Plato’s Politeia. Een 

vraag die in Plato’s tijd geen vraag zal zijn geweest, maar een evidentie. De geschokte reacties van 

lezers in onze tijd zijn Plato’s publiek mogelijk vreemd geweest. Men is het voor Homerus op gaan 

nemen, in antwoord op Plato’s aanval, zoals hieronder zal blijken, maar een toon van 

verontwaardiging of een op de persoon gespeelde polemiek blijft uit. Dat de Politeia 

desalniettemin de vlam bij het kruitvat geweest is van een revolutionaire uitbraak uit een 

overheersende dichterlijke mentaliteit, lijkt Havelock overtuigend te hebben gemaakt. “The long 

sleep of man is interrupted” noteert hij als een van zijn ‘sweeping statements’.
95

 Dat vervolgens 

“de Homerische paideia onmerkbaar weggleed in het verleden”, zoals hij tenslotte suggereert,
96

 

valt echter nog te bezien.
97

 

 

 

 

Het raamwerk van tradities heel laten 

Elke referentie aan het verleden lijkt de Politeia vreemd te zijn.
98

 Zo ook wat betreft de literaire 

voorbeeldtekst. Uit de voorraad van citaten waarmee Plato deze identificeert lijkt elke 

cultuurhistorische referentie te zijn weggedacht. Zou Plato zich zijn uitbraak uit de epische traditie 

hebben voorgesteld zonder zich om die traditie te bekommeren? Zou hij het aan zijn leerlingen 

over willen laten nog iets van de literaire voorbeeldtekst te maken dat voor ‘fatsoenlijke mensen’ 

                                                                                                                                                                 
Socrates’ voorbeeld met de buitenste drie vingers van een hand is hierbij verhelderend: over hun onderlinge verschillen 

valt maar één verstandig ding te zeggen, namelijk met behulp van het getal over hun verschil in lengte. Verder zijn ze 

alleen harder en zachter, groter en kleiner in vergelijking tot elkaar (Pol. 523C). 
91

 Het mooie, zo werd daar gezegd, bestaat niet op zichzelf, mooie dingen “kunnen op de een of andere manier ook 

lelijk lijken”, en dingen die twee keer zo groot zijn kunnen even goed “half zo klein als twee keer zo groot lijken” (Pol. 

479B). 
92

 Havelock 1963: 243. 
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 Havelock 1963: 245.  
94

 Havelock 1963: 249. 
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 Havelock 1963: 210. 
96

 Havelock 1963: 305. 
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 Eerder lijkt er in de eeuwen na Plato sprake van eerherstel dan van een ‘onmerkbaar wegglijden’.  Zie ook noot 101. 
98

 Zo stelt Gadamer het voor alsof Plato een uitsluitend utopische, historieloze staat op het oog heeft. “kein Staat der 

wirklichen menschlichen Geschichte und kein wahres Ideal menschlichen Staates. Denn dieser Staat ist ohne 

Geschichte, und wie er ohne Geschichte ist, ist er auch ohne menschliche Wahrheit” (Gadamer 1934: 19). 
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door de beugel kan?
99

 Zou hij zijn staatsinspectie op de dichters loslaten, zoals hij zich in De 

Wetten (Nomoi) voorstelt,
100

 zonder zich rekenschap te geven van een verlies?  

 

Het is waarschijnlijk dat we voor de beantwoording van deze vraag terug moeten naar Havelocks 

these, die zegt dat Plato’s dichterkritiek geformuleerd is in een periode en een omgeving waarin 

een orale cultuur-van-het-geheugen domineert. Wie in zo’n context aan het geheugensysteem gaat 

knagen hoeft voor een verlies van kennisinhouden net zomin te vrezen als wij in onze tijd voor een 

toekomst die geen nieuwe teksten meer oplevert.
101

 De vraag is alleen of Plato met zijn Politeia 

onverschilligheid bepleitte op het gebied van het behoud van historische kennis, nog afgezien van 

haar verpakking in een mythe of verhaal. 

 

We hoeven niet alleen maar naar de als bijna laconiek te typeren ontvangst te kijken die Plato’s 

voorstellen ten deel vielen om te constateren dat zijn aanval op de dichters niet als ontmanteling 

van een traditie zijn bedoeld. Weinig thema’s in de Politeia en de Nomoi zijn er die, naast de vele 

voorstellen voor verandering, met zoveel onwrikbare stelligheid geponeerd worden als de 

onaantastbaarheid van de traditie. Niet per se een oude, maar wel een onaantastbare traditie, die 

door het bevoegd gezag als zodanig beoordeeld wordt. In het algemeen geldt: 

 
niets, zo mogelijk, noch klein noch groot, mogen we verwaarlozen van wat betiteld wordt als wetten, 

gewoonten, instellingen. Samengenomen vormen al zulke dingen immers de band die een staat samenhoudt.
102

   

 

Even verderop volgt hiervan een ferme bekrachtiging.Van nieuwlichterijen die afwijken van het 

traditionele “mogen we wel met het volste recht zeggen dat er geen grotere gesel voor de staat 

bestaat dan deze.” Veranderingen in de zeden van de jeugd maakt dat het oude zijn waarde verliest. 

“En zo’n manier van spreken en denken, ik herhaal het, is de ergste ramp voor alle staten.”
103

 En 

voor de muziek in het bijzonder:  

 
De mannen die belast zijn met de zorg voor de staat […] moeten uit alle macht waken voor revoluties in de 

sport en de muziek die tegen de regels indruisen. […] Een nieuw soort muziek invoeren is namelijk iets om 

voor op te passen, het zet alles op het spel. Ja, je kunt niet aan de muzikale vormen tornen zonder aan de 

belangrijkste wetten van het staatsbestel te tornen. […] Blijkbaar […] moeten de wachters hun wachthuis hier 

ergens bouwen, bij de muziek.  

 

                                                 
99

 Classici als Lodge (1947: 164-171) en Nettleship (1968: 46-51) hebben zich er een voorstelling van trachten te 

maken wat Plato op het oog had. Zie hieronder noot 111. 
100

 “Dat een dichter geen enkel gedicht mag maken dat indruist tegen wat in de staat geldt als wettelijk, rechtvaardig of 

schoon en goed; en dat het hem niet toegelaten is zijn composities aan een particulier bekend te maken, vooraleer ze 

getoond werden aan en goedgekeurd door de daartoe aangeduide critici en wettenbewakers” (Nom. 801c-d). 
101

 In kringen van vrije denkers zoals we die rond Socrates en Plato mogen verwachten moet het trouwens een ridicule 

voorstelling van zaken zijn geweest om dichters en leraren bij hun beroepsuitoefening tot in detail van staatswege te 

controleren. Uit niets blijkt dan ook dat Plato’s censuuradviezen in de eeuwen na hem zijn nagevolgd. Zo is 

bijvoorbeeld niets bekend van voor schoolgebruik gecensureerde exemplaren van Ilias en Odyssee. Bovendien zou 

Homerus (als ‘Ilias Latina’ in Latijnse vertaling, zie Hst. 4) tot in de late Middeleeuwen in het leerplan opgenomen 

blijven. Ook constateert de mediëvist Ernst Curtius dat er, dankzij de allegorische uitleg van Homerus die bij 

Neoplatonici in zwang kwam, sprake was van een ‘verzoening tussen de grootste dichter en de diepste denker’ in de 

late Oudheid, “womit das sterbende Heidentum den ‘alten Streit’ schlichtete” (Curtius 1948: 213; zie ook noot 41 met 

het citaat van Plotinus). Wel zouden de Epicureeërs, die na Plato notoire bestrijders van de dichters werden, naar diens 

voorbeeld lijsten van onwaardig godengedrag hebben opgesteld (Weinstock 1936: 139-141). Dat Epicurus “Homer und 

die Dichtung überhaupt aus seinem Staate” zou hebben verbannen, zoals Weinstock beweert, strookt weer niet met het 

opstellen van dergelijke lijsten. Omdat de Epicureeërs zich met het maken van schoolboeken hebben bezig gehouden 

(DeWitt 1954: 113 e.v.), is het niet denkbeeldig dat dergelijke lijsten daarin zijn opgenomen. Hoewel Epicurus een 

vijandige houding aannam tegenover de dichters, veroordeelde hij niet alle poëzie. “He assumed that poetry will be 

read”, hetgeen zich laat verklaren door het aanstellen van literatuurleraren op zijn school, aldus DeWitt (1954: 107). 

Bovendien baseerde de leer van Epicurus zich op citaten uit Homerus, met name Odyssee IX 3-10. Het zullen vooral 

de christelijke interpreten van de mythen zijn die de Epicureïsche  kritiek zullen overnemen.  
102

 Nom. 793c-d. 
103

 Nom. 797c. 
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Een grapje kan niet veel kwaad,  

 
behalve dan dat zoiets beetje bij beetje in de gebruiken doorsijpelt. […] En van daaruit […] gaat het heel bruut 

op de wetgeving en het staatsbestel af, tot uiteindelijk heel het persoonlijke leven ondersteboven is gegooid.
104

  

 

Betreft Plato’s culturele conservatisme hier nog zijn eigen voorschriften voor muziek en verhalen, 

die beperking gaat niet meer op bij zijn gehechtheid aan goden, voorouders en helden. Daar dienen 

de ‘Delfische tradities’ onwrikbaar in acht te worden genomen.
105

 In Politeia Boek IV vinden we 

het volgende dialoogfragment tussen Socrates en Adeimantus:  

 
‘Wat valt er dan verder nog voor ons bij wet te regelen?’ vroeg hij. Waarop ik zei: ‘Voor ons niets meer, maar 

wél voor Apollo van Delfi. Hij moet de grootste, mooiste en belangrijkste wetten maken.’ ‘Waarover gaan 

die?’ vroeg hij. ‘Over het oprichten van tempels, offers, wat er verder komt kijken bij de verering van goden, 

halfgoden en helden. […] [E]n als we ons verstand gebruiken moeten we bij het stichten van onze staat in dit 

opzicht helemaal afgaan op onze voorvaderlijke god en verder van niemand raad aannemen.
106

  

 

In een orale, op het geheugen gefixeerde cultuur, die bovendien gekenmerkt wordt door een 

tendens naar rationalisering en historisering van mythen en goden,
107

 is het religieuze ‘vereren van 

goden, halfgoden en helden’ niet los te zien van het in stand willen houden van cognitieve, 

historische bronnen.
108

 In plaats van te denken aan een vorm van fundamentalisme bij Plato, dat los 

zou staan van zijn revolutionaire programma, is het aannemelijker deze gehechtheid aan het ritueel 

op één lijn te stellen met zijn opdracht aan de dichters: “De enige vormen van poëzie die we in 

onze staat dulden [zijn] hymnen voor goden en lofzangen op goede mensen”.
109

 Op deze manier 

zouden de dichters die dus worden toegelaten in de staat een traditionele wijze van orale 

geschiedbeoefening verheffen tot een literair genre.
110

 In Plato’s hardnekkig vasthouden aan 

traditie en voorouderfiguren spreekt een paradoxale gehechtheid aan historisch besef. 

 

Het lijkt niet vergezocht deze gehechtheid aan continuïteit van tradities ook op de literaire 

voorbeeldtekst van toepassing te beschouwen. Deze veronderstelling zou betekenen dat Plato, naast 

zijn eigen dialogen, die hij overigens als ideaal alternatief voorlegt in zijn De Wetten (Nom. 811C-E), 

een gekuiste versie van dichters als Homerus, Hesiodus en de tragici zou willen combineren met 

een biografieënboek van beroemde personages.
111

 Gezien de literaire ontwikkelingen na Plato op 

                                                 
104

 Pol. 424B-E. 
105

 Door tal van uitlatingen in die richting te doen (Pol. 386A, 468D-E, 540B-C en 607A en in Nom. 801E-802A en 

828A) laat Plato daar geen enkel misverstand over bestaan. 
106

 Pol. 427B-C. 
107

 Vgl. hierboven noot 12; zie Nestle 1966: 131-152. 
108

 Bij het grammaticaonderwijs werd het leren van ‘istorichon’, ‘de geschiedenissen’, de feitenkennis over personen, 

plaatsen, tijden, zaken en gebeurtenissen, mee inbegrepen. Waar onderscheid gemaakt kon worden tussen ware, 

mogelijke en verzonnen verhalen werden alleen de eerste op die manier geleerd. Onder de noemer ‘genealogie’ werden 

heldennamen en hun afkomst ingeoefend (Marrou 1948 I: 251-253; vgl. hst. 3 noot 2). 
109

 Pol. 607A. Ook in de dialoog Protagoras (325e-326a) bepleit de protagonist het aanleren ter navolging van lofreden 

voor hoogstaande mannen. 
110

 Loflied en panegyriek, bedoeld voor levenden zowel als doden, behoren tot een universele folklore, die een 

belangrijk aandeel heeft bij de vorming van het epos, dat niet voor niets ‘heldenlied’ heet (vgl. Romein 1951: 15). 

Maar Plato had een nieuw genre op het oog:  “it might be that Socrates here envisages the possibility of non-imitative 

poetry (i.e. narrative), which does not yet exist, but which could be composed for strictly defined purposes” (Murray 

1996: 229). Elders stelt Murray (1996: 168) vast dat Plato volgens sommigen de mythe van Er, aan het eind van de 

Politeia, als modelvertelling bedoeld kan hebben. In dat geval zouden daar overpeinzingen aan te verbinden zijn op 

een heel ander vlak. Zoals een vervanging van het door Plato zelf ondergane initiatieritueel in het plaatsje Eleusis bij 

Athene, waarbij mythen over reizen door het dodenrijk verteld en gedramatiseerd werden (vgl. Brion 1958). 
111

 Naar de voorstelling van R.C.Lodge (1947: 167-168, 182n78) is Plato’s bedoeling met het herschrijven van 

klassieke teksten voor schoolgebruik serieus te nemen: “as finally revised in usum scholarum, the traditional literature 

of Hellas is not merely simplified, so that children can understand its stories. It is so rewritten that its readers will not 

fail to grasp the underlying message, to experience it directly, to feel it with every fibre of their being. The revision 

will bring out, in rhythmic patterns which get under the skin of ordinary biosocial humanity, […] the Plain of Truth, 

the realm of values which is the eternal source of whatever in human ways of living is worth while”, met noot: “That is 
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dit gebied is het niet ondenkbaar dat diens advies van invloed is geweest. Zo hebben de 

Peripatetici (leerlingen van Aristoteles) biografieënverzamelingen aangelegd, waarvan echter de 

meeste verloren zijn gegaan. Deze zouden op basis van Plato’s voorschrift kunnen zijn 

voortgebracht. Zo zijn er uit die tijd de eerste verzamelingen bekend van levens van beroemde 

dichters, filosofen en staatsmannen.
112

 Deze zijn door het neoplatonisme in Alexandrië, in 

Griekenland door Plutarchus met zijn Vitae parallelae, en door dichter-historicus Varro bij de 

Romeinen geïntroduceerd. Bij de laatsten zijn zij zelfs tot een geliefd genre uitgegroeid, zoals 

blijkt uit de vele gevonden boektitels met De illustribus viris (over beroemde mannen).
113

  

 

Door de biografie uit zijn orale, legendarische context te lichten, heeft Plato mogelijk een aanzet 

gegeven voor deze vorm van geschiedschrijving. Aangezien het pedagogische belang ervan door 

Plato expliciet is aangegeven, kunnen we er vanuit gaan dat het hier om een vorm van 

geschiedenis-didactiek gaat.
114

 Omdat zowel Aristoteles als Plutarchus op Plato’s summier 

gestelde uitnodiging lijken te zijn ingegaan om levens van beroemde personages te beschrijven, 

lijkt dit het genre van voorbeeldteksten te zijn dat de grootste criticus daarvan voor het nageslacht 

heeft geïnitieerd.  

 

 

 

Tot besluit 

Wat is nu Plato’s bijdrage geweest aan de geschiedenis van commentaren en aan een mogelijke 

theorievorming over de literaire voorbeeldtekst? Valt daarover meer te zeggen dan dat hij het de 

dubieuze dienst heeft bewezen de traditionele, mnemonische keten waarin het gevangen zat te 

willen verbreken, het vervolgens tot op de draad te censureren om het tenslotte op opzichtige wijze 

voor het filosofische onderwijs als ondeugdelijk terzijde te schuiven? Oppervlakkig gezien lijkt het 

daar op. Bij nader inzien blijkt Plato, middels een inventieve terminologie, de solide basis te leggen 

voor een analyse van de literaire voorbeeldtekst, zoals die in het spel met zijn omgeving gestalte 

krijgt.  

 

Ten eerste stelt hij, nauwelijks minder gechargeerd dan hier: goed voorbeeld doet goed volgen en 

slecht voorbeeld doet slecht volgen. Alle zwakke, weke, misdadige en immorele voorbeelden 

moeten uit de verhalen geschrapt worden. De ideale opvoeding dient zich uitsluitend van ideale 

voorbeelden te bedienen. Net als koning Sjoeddhodana met zijn zoon de Boeddha deed, of 

Rousseau met zijn Émile, houdt Plato zijn leerling ver van alle kwaad. Alsof dat geen uitdaging 

genoeg is volgt er nog een tweede: je leert niets van verhalen, want ze bieden slechts nabootsingen 

van nabootsingen. De grootste dichter is niet eens in staat datgene in het echt te maken waarvan hij 

in zijn dichtwerken voorgeeft verstand te hebben. En ten derde: door aan te zetten en te verleiden 

tot heftige emoties bederf je de belangrijkste functie van de ziel, namelijk het verstand. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
to say, it is definitely rewritten in the spirit of Platonism”. Anders dan Lodge ziet Nettleship in Plato’s voorstel een 

uitdaging om in onze tijd tot een ‘national mythology’ te komen. “It would be a fruitful work for a competent person to 

make such a collection from the religious books, mythologies, and popular tales of different peoples and ages as should 

appeal to and stimulate the best elements in a child’s imagination, without either spoiling its simplicity, over-exciting 

its sensibility, or nursing its conceit.” Vervolgens stelt de schrijver zich voor hoe de plaats van de bijbel daarin gezien 

kan worden (Nettleship 1968: 47-48).  
112

 Bickel 1937: 395-398; Momigliano 1971: 65-80; Romein 1951: 15-22. Cf. Plato’s voorstel in Pol. 540B-C: “De 

staat zal [de gestorven filosofen] officiële monumenten en offers schenken, en hen wanneer het Orakel het goedkeurt 

als halfgoden eren, of anders als zalige, goddelijke mensen.” Volgens A. Momigliano (1971: 47) waren Plato’s ideeën 

voor een nieuw type biografische vertelling ook actueel bij diens leeftijdgenoot Xenophon. 
113

 Vgl. Zilsels (1926) monografie hierover. 
114

 Nadat in de Renaissance een bloeiperiode aanbrak voor dit genre (zie Zilsel 1926), zal het pas in de 19
e
 eeuw 

expliciet voor schoolgebruik worden aangewend.  
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2.5. Ontvangst van Plato’s Politeia:  De soep wordt niet zo heet gegeten … 

 

Aristoteles’ Poetica 

Op al deze uitdagingen is spoedig na het verschijnen van de Politeia een reactie verschenen van de 

hand van Plato’s vriend en leerling Aristoteles (384-322 v.Chr.). Met het schrijven van zijn 

Politeia zou Plato Aristoteles hebben ‘uitgenodigd’ de poëzie in verdediging te nemen. De Poetica 

“zou dan de plezierige kwijting zijn geweest van de taak die Aristoteles met die vriendschappelijke 

uitdaging was opgelegd, […] een aantal jaren nadat Plato die geformuleerd had […] . Er bestaat 

namelijk geen enkele twijfel, dat Over Poëzie als een voortdurende tweespraak met Plato 

geschreven is”.
115

 Hoewel slechts een deel van de Poetica bewaard is gebleven, worden daaruit de 

antwoorden die betrekking hebben op Plato’s mimesis duidelijk.  

 

 

 

‘Klassieke Doctrine’ deel 1. Nabootsing is leerzaam en plezierig: ‘Aha, dat is hij!’ 

Het eerste antwoord van Aristoteles is een reflectie op Plato’s epistemologische ‘schijnbeelden’. 

Als derderangs nabootsing van de grondgedachte tonen deze slechts een deel van de werkelijkheid 

en kunnen niet tot ware kennis leiden. Aristoteles stelt daar echter tegenover dat de mens een 

“natuurlijke neiging tot ‘uitbeelding’” heeft. Deze is niet alleen plezierig, maar ook op een 

bepaalde manier leerzaam. De meester op zijn beurt als het ware provocerend, stelt hij:  

 
Het heeft ermee te maken dat niet alleen filosofen leren iets heel aangenaams vinden, maar dat dat voor 

andere mensen niet minder geldt, zelfs wanneer ze misschien een beperkt vermogen tot leren hebben.
116

  

 

Zo, die zit, zou je haast denken, de arme grotbewoners in herinnering nemend. Maar dan gaat hij 

verder met de kern van de zaak.  

 
Ze vinden het plezierig naar afbeeldingen te kijken, en wanneer ze dat met aandacht, als het ware 

beschouwend, doen, leren ze ook van alles en bedenken ze bij allerlei détails wat het voorstelt: aha, dat is 

hij!
117

  

 

In plaats van ‘slechts een deel van de werkelijkheid’ te tonen nodigt de nabootsing uit met behulp 

van gegeven détails het geheel juist te bevatten. De classicus James Redfield geeft zijn uitleg over 

deze passage als volgt.
118

 Wat we van een afbeelding leren is niet datgene waarnaar de afbeelding 

verwijst. Het leerproces zit hem juist in het herleiden van de in de afbeelding gegeven kenmerken 

(als stukjes van een puzzel) tot de oorspronkelijke zaak. Als een kind een tekening van een koe ziet 

leert het “not ‘cow’ but ‘features-of-cow’”. Hoe minder uitgewerkt de tekening is, des te meer ze 

van het kind vraagt. “So in a certain sense the imitation is more of a cow – that is, more obviously 

a cow – than a cow is. That is why the imitation is pleasant – more pleasant than the original. 

[I]mitation is the discovery of form in things.”
119

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
115

 Schomakers 2000: 16-17. Vgl. ook Else 1957: 130. Als we de toon van uitdaging en ironie in acht nemen zoals die 

al eerder aan de orde kwam, dan lijkt de ontvangst door Plato’s bevriende leerling zoals hier geschetst waarschijnlijker 

dan de “heftigen Widerspruch” die, aldus Weinstock (1927: 128, 137), de neoplatonist Proclus uit de 5
e
 eeuw n.Chr. bij 

Aristoteles veronderstelde. 
116

 Poet. 1448 b 13-14. 
117

 Poet. 1448 b 15-17. 
118

 Op basis van wat Else (1957: 132) daarover schrijft. 
119

 Redfield 1975: 54. 
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‘Klassieke Doctrine’ deel 2: Poëzie geeft de waarschijnlijkheid in plaats van de feitelijkheid der 

dingen 

De beantwoording van de eerste vraag naar de epistemologische betekenis van de nabootsing krijgt 

in de Poetica een vervolg. Waar Aristoteles poëzie met geschiedschrijving vergelijkt, slaat hij de 

eerste hoger aan dan de laatste.  

 
Het wezenlijke verschil is dat een historicus beschrijft wat gebeurd is en een dichter wat zou kunnen gebeuren. 

Poëzie is daarom ook filosofischer, en serieuzer en belangrijker dan geschiedschrijving. Ze beschrijft het 

algemene waar de geschiedschrijving zich op het bijzondere en individuele richt.
120

  

 

Redfields commentaar hierop: “an imitation states (in some specific way) the whole being of the 

thing. Each imitation rises from some inclusive, if schematic, intuition of the patterns found in 

experience. By the vision of the imitator, the parts are reduced to a whole, and their wholeness is 

revealed, perhaps for the first time.”
121

   

 

Deze leerpsychologische aanvulling van de leerling zal de meester destijds wellicht verrast hebben. 

Vooral wegens het vlijmscherpe inzicht waar het van getuigt en de resolute adequaatheid van het 

antwoord.
122

 In de plaats van de eenzijdige, derderangs kennis die de meester quasi verontrust 

voorlegt stelt de leerling het unieke vermogen van de poëzie om de intuïtieve heelheid van dingen 

te suggereren. Het gaat daarbij niet om een ‘minderwaardig deel van de ziel’ zoals de meester het 

wil, maar integendeel, hier wordt een filosofisch vermogen verondersteld waarmee men in staat is 

zelfs de ‘ware verhalen’ van de geschiedschrijving te overvleugelen. Tegenover het ideaal van een 

voor zijn filosofen van dichters gezuiverde staat, stelt de leerling bovendien dat niet-filosofen bij 

diezelfde dichters op een manier baat hebben die de leraar blijkbaar is ontgaan, namelijk aan 

kenmerken te leren gehelen te herkennen.  

 

De fragmenten die over zijn van Aristoteles’ repliek leveren op deze manier een bijdrage aan de 

taalwetenschap, in de latere literatuurkritiek ‘de klassieke doctrine’ genoemd, waarover Weinstock 

verrassend heeft opgemerkt “das diese Poetik die wichtigsten Lehren doch dem Platon zu 

verdanken hatte”.
123

 De relatie die Aristoteles legt tussen nabootsing, waarschijnlijkheid (‘wat zou 

kunnen gebeuren’) en het verkrijgen van inzicht in gehelen, vormt de kwintessens van het leren 

van poëzie en verhalen. We zullen hierop in het vervolg terugkomen. 

 

Er is nog een derde antwoord dat Aristoteles in zijn Poetica geeft. Dat betreft het verleid worden 

tot emoties. In tegenstelling tot Plato’s oordeel als zou het opwekken van emoties als medelijden 

en vrees met behulp van een vertelling of een drama de verweking van de ziel en de aantasting van 

het verstand ten gevolge hebben, legt Aristoteles deze gemoedstoestanden – ontleend aan het spel 

van acteurs in een tragedie – uit als zuiverend voor het gemoed.  

 
[D]oor medeleven en vrees bewerkstelligt [de tragedie] zuivering [katharsis] van dit soort ervaringen.

124
  

 

Verder moeten, aldus Aristoteles, slechte karaktereigenschappen getoond worden zoals ze zijn, 

maar tegelijk ook ‘fatsoenlijk en aanvaardbaar’ gemaakt worden.  

 

                                                 
120

 Poet. 1451 b 4-9 (curs. G.E.). 
121

 Redfield 1975: 55 (curs. G.E.) Cf. Barish (1981: 28): “For Aristotle, mimesis is not the blurred second carbon of a 

remote ideality, but the filling out of an inherent form which that form requires for its fulfilment.” 
122

 “Aristotle […] so far as the present passage is concerned […] is reacting consciously and perhaps a little violently 

against Plato’s denial of intellectuality to art” (Else 1957: 130). 
123

 Weinstock 1927: 137. 
124

 Poet. 1449 b 27. De literatuur over de katharsis, de therapeutische werking van het drama, die deze intrigerende 

zinsnede heeft voorgebracht, zal hier buiten beschouwing blijven, ter wille van de in dit onderzoek in acht te nemen 

grenzen. 
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Homerus is er bijvoorbeeld in geslaagd Achilles, een toonbeeld van wreedheid en hardheid, tot een goed mens 

te maken.
125

 

 

 

 

Plutarchus’ De audiendis poetis: De leerling leert rolmodellen nuanceren door met de tekst in 

gesprek te gaan  

Een voortzetting van dit genuanceerde antwoord op het strenge moralisme van de meester vinden 

we bijna vier eeuwen later in het pedagogische commentaar op de dichtkunst, De audiendis poetis 

(Over het publiek der dichters) van Plutarchus (50-124 n.Chr.), waarvan hier de meest recente, 

Engelse vertaling door Leo Heirman zal worden gebruikt.  

 

Ook hier gaat het om een polemiek in antwoord op Plato’s Politeia, maar ook hier wordt – alsof 

het om een uitputtend (op symposia) besproken werk gaat waarnaar expliciete verwijzingen 

overbodig zijn – dit laatste werk nergens met name genoemd. Plutarchus staat, als ex-student aan 

de Atheense Academie, bekend om zijn platonische gezindheid.
126

 Zich blijkbaar goed bewust van 

de pedagogische keerzijde van de dichtkunst schrijft hij hiervoor een handleiding voor de 

opvoeding van de zoon van zijn gastheer, Marcus Sedatius, als hij in Rome is voor een Italiaanse 

lezingentour.
127

  

 

In de Odyssee (4. 230) staat het al te lezen: tussen de kruiden in het veld staan er veel 

geneeskrachtige, maar ook veel die noodlottig kunnen zijn. Wat daaraan te doen? Moeten we de 

oren van de jonge lezers dichtstoppen met ondoordringbaar was, zoals die van Odysseus’ 

bemanning, om dan zo gauw mogelijk (‘door het hijsen van het Epicureïsche topzeil’) de poëzie 

voorbij te zeilen? Of moeten we onze jonge lezers liever ‘de staande mast van het verstand’ ter 

ondersteuning geven en ze daaraan vastbinden, om zo hun oordeelsvermogen te rechten en te 

bewaken? Zodat hun oordeelsvorming zijn koers niet verliest door plezier te hebben in het slechte, 

en zo de richting van het kwaad kiest.
128

  

 

Plato wordt vervolgens aangehaald – wel heel opmerkelijk in dit verband – met zijn voorbeeld van 

iemand die dronkenschap bestreed door het omhakken van zijn wijngaard. Het graven van 

waterputten was een beter idee geweest, want de schadelijke werking van wijn neem je weg door 

het te vermengen met water, niet door het omhakken van wijnplanten.  

 
Let us therefore not cut down all poetry, the Muses’ productive wine, or take it away completely, but when it 

gets out of hand […], growing wild with fancies and antics, let us then take it in hand, prune it and pinch it 

back.
129

  

 

Zij die het leven van een filosoof ambiëren kunnen hun voordeel doen met de inspiratie die 

dichters meegeven aan hun onderwerpen. Gedichten zouden gebruikt kunnen worden als eerste 

toenadering tot de filosofie. 

 

Maar, “many are the lies the poets tell”.
130

  Dichters liegen opzettelijk, omdat zij aanvoelen dat de 

waarheid te weerbarstig is. Zonder pseudos, de ene keer te vertalen met ‘leugen’, de andere keer 

                                                 
125

 Poet. 1454 b 11-14. 
126

 Weinstock 1927: 137. 
127

 Heirman 1972: 17. Onderhavige verhandeling was de uitwerking van aantekeningen voor een lezing die Plutarchus 

naderhand als dank opstuurde aan zijn gastheer en diens poëzie minnende zoon, Cleander.  
128

 Plutarchus 1972: 46. In Plato’s Protagoras (338e-339a) wordt overigens al de nadruk gelegd op het pedagogische 
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met ‘fictie’,
131

 is geen dichtkunst denkbaar. En de [door Plato gehekelde, G.E.] toverkracht 

waarmee de dichter de waarheid geweld aandoet kan altijd uitgebannen worden met hulp van de 

formule:  

 
‘O device, more foxy than the lynx’, why do you look so stern while only playing a game? Why do you 

pretend to teach while you only want to fool us? 
132

  

 

Weerzinwekkende fantasievertellingen over het dodenrijk zijn als gif in het eten. Terwijl 

dichtkunst schilderen met taal is, en we – vermoedelijk verwijzend naar Aristoteles’ Poetica – de 

gelijkenis met het echte leven daarin appreciëren, moeten we de jonge man leren tegenover 

wreedheden (zoals Orestes die zijn moeder vermoordt) de juiste houding aan te nemen. Het is niet 

de handeling van Orestes zelf die we bewonderen maar de gelijkenis met het echte leven. Zodat 

tegelijkertijd een karakter kan worden veroordeeld en toch het verhaal kan worden bewonderd.
133

  

 

Is het niet de lezer, dan is het de dichter zelf die zijn oordeel over een karakter laat klinken in de 

tekst, zoals aantoonbaar is bij Homerus en anderen. Ook dat vergt een actieve houding bij het 

lezen. Terwijl in sommige mythen gezocht moet worden naar ‘de verborgen – metaforische – 

betekenis’. Waar dichters zichzelf tegenspreken bij het schilderen van een karakter werkt dat 

neutraliserend [ook weer naar Aristoteles], mits we in staat zijn te kiezen voor het goede deel. Een 

aantal voorbeelden van tegenstrijdige karaktereigenschappen volgt. Door een beroep te doen op 

hun oordeelsvermogen begeleiden we de jonge lezer het beste. Er is niet veel voor nodig om de 

typisch Homerische verhaaltjes over goden die elkaar in de rondte slingeren of die door 

stervelingen verwond raken te weerleggen. Opnieuw didactische voorbeelden ter toelichting.
134

   

 

Als heel opmerkelijk, gehouden naast de argwaan die doorklinkt in de latere christelijke 

waarschuwingen tegen het lezen van de dichters, mag hier worden onderstreept dat Plutarchus er 

vanuit gaat dat de jonge lezer vanzelf geneigd is voor het goede te kiezen bij een contradictie:  

 
Such a comparison and such a thorough study of opposing statements will bring either one of two results: it 

will either guide the reader in the better direction, or it will undermine his belief in the wrong one.
135

  

 

Mits er grondig, analytisch wordt gelezen
136

 kan navolging van het negatieve voorbeeld buiten 

beschouwing blijven. Door het hele werkje ademt de geest van het weerleggen van Plato’s aanval 

op de dichters als scheppers van slechte voorbeelden en tegenstrijdigheden. ‘Het ligt in onze 

bedoeling in plaats van schade voordeel te hebben bij het lezen van dichters […], zelfs als zij 

woorden gebruiken in meer dan een betekenis, zoals in zoveel van hun werken het geval is.’
137

 Ook 

hierbij tal van voorbeelden. Zoals Euripides, die schreef: ‘Het goede en het kwade kunnen niet 

gescheiden blijven/ Maar er is altijd wisselwerking tussen.’ Het onverwachte en onvoorspelbare 

kan zowel schokkend zijn voor de lezer als hem het grootste genot geven.  
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That which is straight-forward is not exciting and does not belong in a story. […] Poetry may never become 

harmless and uncontroversial, and so lose its power to disturb and even shock us.
138

 

 

Het is de taak van de leraar erop te wijzen dat we de grote en beroemde namen niet met eeuwige 

wijsheid en eerlijkheid moeten verwarren. Want, 

 
He will find himself led astray completely if, baffled by heroworship, he approves of everything he reads, 

without ever feeling dissatisfied by anything, without being able to accept that one could even find fault with 

persons who do and say unseemly things.
139

 

 

De jonge lezer die een stijl van denken heeft ontwikkeld waarbij het edele enthousiasme, het 

verkeerde weerzin wekt, heeft een denkkader dat veilig is om welke poëzie dan ook te lezen. 

 

‘Neem nou de episode met Nausicaa’ (Odyssee VI). Zij, koningsdochter, die met toestemming van 

haar vader met haar dienstmeiden kleren ging wassen bij het strand, voor haar eventuele bruiloft, 

vindt daar een vreemde man – Odysseus – , zijn naaktheid verbergend. Ze raakt op hem verliefd en 

spreekt de wens uit hem haar man te mogen noemen. Gesteld nu dat ze dit laatste luchthartig deed 

als een meisje dat toevallig aan trouwen toe is dan zouden haar woorden onbeheerst en 

lachwekkend zijn. Toont ze daarentegen met haar woorden dat ze het karakter van de man doorziet, 

bewondering heeft voor de conversatie die hij voert, en op basis daarvan de hoop uitdrukt liever 

met hem te mogen trouwen dan met een of andere zeeman of danser uit haar eigen volk, dan 

verdient ze ons respect. Op deze manier, door directe, voortdurende evaluatie, zetten we onze 

jonge lezers ertoe aan de betere karakters na te volgen en deze tot hun eigen, vrije keus te 

maken.
140

 

 
This, then, will take the harm out of the reading of poetry.

141
 

 

Voorbeelden van zelfbeheersing tonen vervolgens hoe een man zich kan verzetten om – tegen zijn 

wil – gevangene van zijn passies te worden. Net als een renpaard voor de wedstrijd vastgehouden 

en tijdens de race losgelaten wordt, zo moeten mensen door hun verstand hun humeur leren 

beheersen voor zij de strijd van het leven aangaan. “[B]oth lack of culture and lack of courage are 

but lack of knowledge and lack of insight.”
142

 De poëzie, als introductie voor het leven en de 

filosofie kan, met gebruik van “a good pilot”, onderscheidingsvermogen ontwikkelen. 

Tegelijkertijd verzacht zij de scherpte van de waarheid, gefilterd door de inhoud van de mythen.
143

 

 

Vatten we het werkje samen,
144

 dan zien we dat Plutarchus, net als Aristoteles, de poëzie in 

verband brengt met de filosofie. Het eerste is als pedagogisch voorstadium te zien voor het laatste. 

Mits de poëzie tenminste, onder haar aantrekkelijke uiterlijk, een nuttige kern verbergt. Het wezen 

der dichtkunst is, net als bij de schilderkunst, nabootsing. Zowel de schilder als de dichter kunnen 

daarbij tevens het lelijke en kwaadaardige weergeven. Zolang de leerling dat herkent als zodanig, 

en door aanwijzingen in de tekst ontdekt dat het om een slecht karakter gaat, ondervindt hij daar 

geen schade van. Meestal geeft de dichter al zelf aanwijzingen waaruit het karakter van een 

personage blijkt. Zo niet dan moet de lezer daar door zorgvuldig lezen achter zien te komen. Aan 

de hand van een aantal karakteranalyses bij Homerus geeft Plutarchus hiervan voorbeelden. Wat de 
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goden betreft is het kwalijke gedrag van Zeus dikwijls uit te leggen als een ingreep van bepaalde 

krachten, zoals toeval of noodlot, op het aardse gebeuren. Verder loopt in veel gevallen goed en 

kwaad door elkaar heen. Ter wille van de natuurgetrouwheid kan de poëzie geen zuivere 

deugdzaamheid uitbeelden, ook niet waar het de goden betreft.  

 

Plutarchus’ pedagogische verhandeling wordt wel gezien als meest volwaardig antwoord op de als 

schadelijk geachte werkingen van de dichtkunst.
145

 Over het werkje heeft zich de mening gevormd 

dat het een bezonnen en onbevangen oordeel geeft over het morele gehalte der dichtkunst. De 

verborgen schatten van lering en vermaning in de werken der grote dichters zijn er fijnzinnig in 

opgespoord en aan het daglicht gebracht. Plutarchus zou in het algemeen te prijzen zijn om het 

meest redelijke oordeel over het morele gehalte van de dichtkunst dat in de Oudheid te vinden is. 

 

Heeft Aristoteles Plato’s (epistemologische) uitdaging in Boek X kort maar adequaat beantwoord, 

hetzelfde geldt voor Plutarchus met betrekking tot Plato’s (moralistische) uitdaging in boeken II en 

III. De leerpsychologische en moraalpsychologische, narratieve functies hebben zich in deze 

antwoorden niet uitbundig maar wel afdoende geprofileerd. Het leren door het plezier in het 

ontdekken van gehelen, door gebruik te maken van dichterlijke waarschijnlijkheid en het leren van 

een zorgvuldige afweging van daden en karakters zijn op dit gebied de belangrijkste lessen die we 

aan de Oudheid danken.  

 

 

 

2.6. Samenvatting 

 

De betekenis van Plato voor ons onderzoek bestaat eruit dat hij de basis heeft gelegd voor zowel 

geschiedenis als theorievorming van de literaire voorbeeldtekst. Hij heeft de schijnwerper gericht 

op het onderwerp, het gethematiseerd en het een centrale plaats gegeven in zijn staatsinrichting. 

Tevens heeft hij twee essentiële aspecten ervan aan de kaak gesteld, namelijk de aan het verhaal 

inherente veranderlijkheid van betekenisgeving (die besloten ligt in de term doxa), en het 

pedagogische probleem van de nabootsing, waarbij men zélf aan veranderlijkheid onderhevig is 

(omdat men door nabootsing de ander wordt). Dat meningen kunnen verschillen is hierbij Plato’s 

uitgangspunt geweest. Door zijn radicale opstelling tegenover de dichterlijke nabootsing en zijn 

schijnbaar onbeperkte voorkeur voor filosofische eenduidigheid heeft hij reacties ontlokt en een 

probleem voorgelegd aan zijn nabestaanden. Henri Marrou typeert de onzekerheid die deze 

nalatenschap met zich meebracht als volgt:  

 
En opposant avec une telle énergie poésie et philosophie, en rompant avec la plus constante tradition, […], 

Platon plaçait l’âme Grecque en face d’une option difficile: l’éducation devait-elle rester à base artistique et 

poétique ou devenir scientifique? Problème qui n’a pas cessé, depuis Platon, de se poser à la conscience de 

tout éducateur, et qui n’a jamais été résolu de façon définitive: notre propre enseignement n’est-il pas toujours 

partagé entre les revendications opposés des ‘lettres’ et des ‘sciences’ ? 

 

Marrou constateert dat Plato’s inspanningen in de praktijk weinig gevolgen hadden, maar, en zo 

blijven we er onder de oppervlakte mee te maken hebben,  
 

cette critique est entrée à son tour dans la tradition antique, comme une question posée, une tentation, un défi, 

et chaque génération, chaque lettré, a dû, pour son compte, la reconsidérer.
146

 

 

We wezen hierboven (onder noot 2) al op de begunstigende werking die ondanks alles uit moet zijn 

gegaan van Plato’s Academie, waar ook de hierna te bespreken Basilius en Keizer Julianus hun 

opleidingen genoten. De reacties van Aristoteles en Plutarchus kunnen zelfs tot de belangrijkste 
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psychologische bijdragen in de geschiedenis van de literaire voorbeeldtekst gerekend worden. 

Tegenover Plato’s bezwaren tegen veranderlijkheid van de ziel door nabootsing stelde Aristoteles 

het belang van het plezier in het met waarschijnlijkheid suggereren van een geheel. Plutarchus 

herkende er het pedagogische belang in van het ontwikkelen van een kritisch, moreel 

onderscheidingsvermogen. Tegenover Plato’s bezwaar tegen onethisch voorbeeldgedrag stelden 

Aristoteles en Plutarchus beide het belang van (het bewust ontwikkelen van) een veelzijdige, 

genuanceerde kijk op menselijk gedrag. Tegenover Plato’s zwaarste aantijging, de verweking en 

corruptie van het verstand door zich te laten beheersen door het emotionele, staat het protest van 

Aristoteles dat de verbeelde emotie niet voor niets is: zij leidt tot zuivering van de ervaring. Of in 

Plutarchus’ woorden: zij verzachten de scherpte van de waarheid.  

 

Bij Plato’s aanval blijft de verleiding die uitgaat van dichterlijke esthetiek, dramatiek en 

sensualiteit niet buiten schot, maar hij maakt er ook niet echt een punt van. Aan de ‘verliefdheid’ 

op de dichtkunst die hij in zijn jeugd ervoer maakt hij met tegenzin een eind, om er in een volgende 

dialoog in ruime mate weer aan toe te geven. Bij het christendom, met zijn veroordeling van de 

verleiding door de dichter, zal echter deze verleiding een doorslaggevende rol gaan spelen, omdat 

zij in staat geacht wordt de lezer het domein van de wereldse genieting te doen verkiezen boven die 

van de hemel. 
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3. De literaire voorbeeldtekst en het vroege christendom 
 
Vanaf het begin van onze jaartelling wordt de literaire voorbeeldtekst in het onderwijs voorwerp van een 

commentaar dat zich principieel van dat van Plato onderscheidt. Plato maakte de filosoof tot rivaal van de 

dichter, het christendom echter zag de Schrift als onverenigbaar met voor-christelijke traditie. In beide 

gevallen is de in het onderwijs gebruikte literaire voorbeeldtekst doelwit van kritiek. Van het Griekstalige 

Oosten van het Romeinse Rijk tot het Latijnse Westen vinden we van de derde tot de vijfde eeuw 

woordvoerders van de pedagogische gedachte dat heidense invloeden de inwijding van de gelovige in de 

weg staan zo niet onmogelijk maken. De voorbereiding van de catechumeen op het sacrament van de doop 

gaat vergezeld van het afzweren van profaniserende invloeden, zoals die zich laten gelden in de wereldse 

kennisoverdracht van klassieke, literaire voorbeeldteksten. De praktische overweging niet over een 

christelijk alternatief te beschikken bij het taalonderwijs leidt echter tot de pedagogisch ambivalente situatie 

de bestaande voorbeeldteksten af te willen wijzen en tegelijkertijd in stand te moeten houden. Drie 

kerkvaders hebben zich in het bijzonder met deze kwestie ingelaten: Basilius de Grote, Hiëronymus en 

Augustinus. Hun respectieve standpunten zijn, kort samengevat: ‘christianisering’ van klassieke teksten ter 

wille van het christelijke onderwijs (Basilius), nevenstelling van christelijke en voor-christelijke teksten met 

respect voor de authenticiteit van beide (Hiëronymus), en onderwerping van profane geschriften aan 

christelijke doelen met als nevendoel het gebruik van de eerste overbodig te maken (Augustinus). Daarnaast 

komen vijf kortere teksten voor bespreking in aanmerking die de aanloop hebben gevormd voor genoemde 

kerkvaders. Het uniforme karakter van het katholieke denken in de tijdruimtelijke uitgestrektheid van het 

Romeinse Rijk van na de tweede eeuw komt hierin tot uiting. Zo is Tertullianus’ De idololatria – ter 

instructie van de christelijke gemeenschap in haar relatie tot de pagane leefomgeving – geschreven in 

Carthago in 212 en Chrysostomus’ Over ijdelheid – ter ondersteuning van het juiste bijbelonderricht door 

ouders – in Constantinopel in 400. Verder wordt Minucius Felix’ Octavius besproken waarin de kritische 

lijn van Plato in een christelijke context wordt geplaatst en het invloedrijke geschrift voor catechumenen, de 

Didascalia apostolorum, waarin wordt gepleit het heidense onderwijs in zijn geheel te vervangen door 

christelijke leerstof. In Clemens van Alexandrië’s Protreptikos pros Ellenas tenslotte wordt de heidense 

voorbeeldtekst vereenzelvigd met de heidense rituele traditie. Het indrukwekkende commentaar in 

Augustinus’ Belijdenissen over de kwestie zal blijken te kunnen worden teruggevoerd op deze laatste tekst. 

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een vergelijking van de respectieve visies op verhalende 

voorbeeldteksten van Plato en Augustinus. 

 

 

 

3.1. Inleiding. Botsing tussen ‘Mozes’ en ‘Homerus’ 

 

Leiden we ook dit hoofdstuk met enige historische context in. Wie in Plato’s Politeia uitsluitend 

kritiek leest op de dichters zal verbaasd zijn na hem een grote bloei van het Homerische onderwijs 

te constateren. De veroveringen van Alexander de Grote, die in Aristoteles een levende, in 

Homerus’ held Achilles een gestorven leraar had gevonden, zijn daar debet aan. De verbreiding 

van het Hellenisme verleende aan Griekse dichters als Homerus, Hesiodus en Euripides een 

pedagogisch gezag tot ver buiten de grenzen van het moederland. De muzische opvoeding van 

Hellas kreeg in de hogere kringen de vereerde status van gids voor het leven. Marrou vond daarin 

aanleiding om van een ‘religie der cultuur’ te spreken. Zijn omschrijving, ‘de enige nog resterende, 

onaangetaste en authentieke waarde waar de menselijke geest zich aan vast kon houden’,
1
 verraadt 

echter een klimaat van groeiende onzekerheid over waardevastheid van tradities. Tegelijkertijd had 

                                                 
1
 In de Hellenistisch-Romeinse tijd ontvingen dichters en kunstenaars (‘hommes des Muses’, aldus Marrou) een 

heroïsch-cultische verering. De kennis der Muzen die men als burger bij het leven ontvangen had werd met inscripties 

op grafstenen herdacht (Marrou 1948 I: 154). In het British Museum in Londen bevindt zich een reliëf in marmer van 

Homerus die door Zeus gekroond wordt, geflankeerd door de als kinderen verbeelde Ilias en Odyssee, en vereerd door 

de Muzen, Ptolemeus IV en diens vrouw. Terwijl, zo vinden we bij Zilsel (1926: 50), in Athene Plato werd 

aangeroepen als ‘zoon van Apollo’ bij een voor hem opgericht altaar, werd voor Homerus te Alexandrië een heiligdom 

gesticht. (In dezelfde stad bevond zich overigens de grootste bibliotheek uit de Oudheid, het Oude Testament werd er 

in het Grieks vertaald, terwijl er een college van literatuurcritici in het leven was geroepen dat zich ontfermde over de 

kwaliteit van literaire voorbeeldteksten in het onderwijs. Zie hierover Kennedy 2001: 108.) 
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de literaire voorbeeldtekst in het onderwijs nooit eerder zo in de belangstelling gestaan. Nooit had 

die tekst zich zo geprofileerd als zowel feilbaar – want qua filosofische en morele betekenis 

achterhaald – als toch ook functioneel, namelijk als grondstof voor veredelde taalvorming en 

algemeen vormende, cultuurhistorische kennis.
2
  

 

De Romeinen adopteerden de Helleense paideia-cultuur. Voor hun onderwijs stelden zij Griekse 

leraren aan. Tot aan de literaire bloeitijd onder Augustus gold het Grieks, dat parallel met het 

Latijn werd onderwezen, zelfs als superieur. In de vertaling door Varro en Cicero met 

‘humanitas’,
3
 zetten de Romeinen de paideia-cultuur met eigen middelen voort. De dichtende 

pedagoog en ex-slaaf Livius Andronicus (niet te verwarren met de twee eeuwen latere historicus 

Titus Livius die de geschiedenis van Rome beschreef) vertaalde in de derde eeuw voor Christus de 

Odyssee in het Latijn. De grootste der Latijnse dichters, Publius Vergilius Maro, ‘de Mantuaan’ 

(70 – 19 v. Chr.), gaf tenslotte met zijn Aeneis (19 v.Chr.) de Romeinse onderwijscultuur het 

aanzien dat zich kon meten met dat van het Hellenisme.  

 

Hoe men in die tijd over dichtkunst en zijn pedagogische betekenis dacht vinden we beschreven in 

een brief van Quintus Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.) aan keizer Augustus (in de vertaling van H. 

Nelson). Een edele taalvorming, morele leringen en glorieuze voorbeelden staan daarbij centraal. 

 
De dichter vormt de tere en nog krom pratende mond van het knaapje; op dit tijdstip reeds haalt hij het oor 

van het kind weg van onzuiver gepraat, en al spoedig geeft hij gestalte aan zijn geest met goede leringen, een 

tegenhanger tegen zijn weerbarstigheid, jaloezie en opvliegendheid. De dichter verhaalt van grootse daden en 

voorziet toekomstige geslachten van glorieuze voorbeelden; hij troost de arme en de zieke. Van wie zouden de 

kuise knaap en het ongehuwde meisje de gebeden moeten leren, als de Muze hun geen dichter had gegeven?
4
 

 

De Romeinen legden de dichter in zijn rol van pedagoog weinig in de weg, hoe rationeel zij ook 

dachten op andere gebieden. Een eeuw later prees de retoriekleraar Marcus Fabius Quintilianus 

(35-95 na Chr.) het onderwijs in met name Homerus en Vergilius opnieuw aan. In zijn Institutiones 

Oratoriae (95) roemt hij de invloed van de verhevenheid van het heldendicht, ‘waardoor de geest 

van het kind zich opricht en met het allerbeste doordrenkt wordt’. In de vertaling van Piet 

Gerbrandy: 

 
Daarom is het zo’n voortreffelijke gewoonte dat de lectuur met Homerus en Vergilius begint, ofschoon er een 

volwassener oordeel voor nodig is om de sterke punten van de dichters volledig te begrijpen. Maar daar is tijd 

genoeg voor en ze worden uiteraard niet slechts eenmaal gelezen.
5
 

 

In hetzelfde schrijven vinden we: 

 
De herinnering [aan de versregels die de leerlingen als schrijfvoorbeeld worden voorgelegd] houdt stand tot in 

de ouderdom, en in een nog ongevormde geest zal hij ook grote invloed hebben op het karakter. Ze kunnen 

                                                 
2
 Die kennis is concreter voor te stellen dan men tegenwoordig geneigd is te doen bij literatuur. Zo werden, voor het 

bijhouden van deze kennis, namen van goden, helden, plaats- en tijdsaanduidingen, onder de noemer ‘istorichon’, 

feiten- of onderzoekskennis, als onderdeel van het grammaticaonderwijs ingeoefend m.b.v. een vraag-en-antwoord-

dialoog, een ‘catechisme homérique’. Dit vormde, aldus Marrou (1948 I: 250-253), ‘le fond’ van de grammatica. Dit 

traditionele Griekse onderdeel bleef ook bij de Romeinen op een vanzelfsprekende manier borg staan voor overdracht 

van de ‘historische’ (= feitelijke) kennis der verhalen. Zo bij Quintilianus (Inst. or. I.8.18, I.9.1). Vier fasen werden 

onderscheiden bij het literatuuronderwijs, in het Grieks: anagnosis, diorthosis, exegesis en krisis, in het Latijn: lectio 

(luid lezen én reciteren), emendatio (tekst- en stijlverbetering), enarratio of enarratio historiarum (woord- en 

tekstcommentaar) en iudicium (eindoordeel) (Marrou 1948 I: 248-253; 1995: 17-23; zie ook Dolch 1971: 65-66). 

Volgens MacCormack (1998: 180) krijgt Vergilius’ Aeneis nog in de late Oudheid een serieuze historische waardering, 

terwijl men zich er tegelijkertijd van bewust was dat het hier niet om een historisch werk ging. Over een apart vak 

‘geschiedenis’ is weinig informatie, aldus, weer, Marrou. Vgl. ook hst. 2 noot 66. 
3
 Marrou 1948 I: 152. 

4
 Nelson 1965: 158. 

5
 Quintilianus 1972: I.8.5. 



 64 

ook uitspraken van beroemde mannen en vooral uit dichters gekozen plaatsen (want het leren daarvan valt bij 

de kleintjes nog meer in de smaak) uit het hoofd leren tijdens hun spel. 

 

Met aan de dichters ontleende citaten zet de redenaar tenslotte zijn argumentatie kracht bij en 

verfraait hij zijn welsprekendheid.
6
 

 

 

 

‘Paideia Kyriu’  

Door het filosofische klimaat en de actieradius van de Griekse taal gedijden tal van geestelijke 

stromingen via de kanalen van het Hellenisme. Eminent Oudheidkenner Werner Jaeger wijst op het  

– mede aan Plato’s Politeia ontleende – propagandajargon dat daarbij in zwang was. Het maken 

van bekeerlingen voor filosofische dogmata die, zo meende men, als geen ander de weg naar het 

eeuwige geluk wezen, was een kenmerk van deze stromingen.
7
 De christelijke afsplitsing van het 

jodendom verwierf zich, met haar Griekstalige geschriften, nog onwetend van de sociale en 

culturele implicaties die dat met zich bracht, aanhang onder hooggeschoolde en welbespraakte 

lieden.
8
  

 

Het christendom onderscheidde zich echter al gauw van haar omgeving als stroming zonder eigen 

onderwijscultuur. Reden daarvan was het ontbreken van een Bildungsideal in het Nieuwe 

Testament. Specialist in deze, Karl Jentsch, stelt dat het Nieuwe Testament een opvoeding 

veronderstelt die slecht in overeenstemming te brengen was met de omgeving van het kind.
9
 Deze 

opvoeding is bedoeld, aldus Jentsch, in de zin van Paideia Kyriu (opvoeding van de Heer): “Ik 

vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.”
10

  Psalm 119 is een loflied op God als leraar: 

“Gij onderwijst mij” (vs. 102). Het aanwijzen van de bijbel als de enige te erkennen geestelijke 

autoriteit door het vroege christendom heeft de reactie tegen voor-christelijke geleerdheid 

bespoedigd en geradicaliseerd. Niet vanwege een christelijke drang tot rebellie, maar vanuit 

geloofswaarden die verankerd liggen in de belangrijkste teksten waar de christen zijn identiteit aan 

ontleent. Het zich afzetten tegen de bestaande cultuur in tal van uitingen en teksten domineert de 

rest van deze inleiding. De doopformule en het Eerste Gebod, voor de catechumeen destijds van 

onderscheidend belang voor zijn initiatie, en de doorwerking daarvan tot op de dag van vandaag, 

staan daarbij centraal.
11

 

                                                 
6
 Quintilianus 1972: I.1.35-36, I.8.10. 

7
 Jaeger 1961: 8-12. 

8
 Laistner 1951: 26. 

9
 Jentsch 1951: 236. De historicus Laistner (1951: 50) karakteriseert het tijdsbeeld als: “[I]t is better for a Christian to 

be pious but unlearned”. Zo ook Dolch (1971: 71): “[D]ie Schulbildung [trat], ihrer Bedeutsamkeit nach, hinter dem 

Blick auf das Seelenheil zunächst völlig zurück”. De toenmalige houding van de kerk tegenover onderwijs en 

opvoeding leidt niet zelden tot contradicties. Zo stelt de (katholieke) patroloog Ellspermann aan het begin van zijn hier 

overigens dankbaar gebruikte studie The attitude of the early Christian Latin writers toward pagan literature and 

learning:”The Church has never been disinterested in education” (Ellspermann 1949: 1). Verderop echter moet de 

schrijver constateren dat in de 4
e
 eeuw, toen de omstandigheden rijp waren voor en vroegen om een christelijke 

onderwijsinrichting: “even then, there was no Christian school system established. […] [T]he Church does not seem to 

have expressly posed the great problem of study and learning” (Ellspermann 1949: 3). Tot een zelfde conclusie leidt de 

bestudering  van de daarop volgende eeuwen. Zo vinden we in Hefele’s Histoire des Conciles van de ruim duizend 

canons die de concilies tussen 381 en 543 hebben voortgebracht slechts zeven die het onderwijs betreffen. Van die 

zeven zijn er bovendien vijf restrictief bedoeld (bijv.: ‘leken mogen alleen lesgeven in aanwezigheid van geestelijken’) 

(Hefele 1908: II, 120), terwijl de laatste twee slechts de eerste beginselen van de beroepsuitoefening van geestelijke 

betreffen (‘een klerk moet kunnen lezen’) (Hefele 1908: II, 117). Te treffen voorzieningen of aan het onderwijs te 

stellen eisen vinden we niet. Eenzelfde beeld van een karige belangstelling geven (het vervolg van) de 6
e
 en 7

e
 eeuw 

(vgl. Illmer 1971: 34; Marrou 1995: 292-301; Riché 1989: 21; Roger 1905).  
10

 Fil. 4: 13. (Jentsch 1951: 239) Verwijzingen naar bijbelteksten betreffen de vertaling van het Nederlandsch 

Bijbelgenootschap, Amsterdam 1967. 
11

 Voor de abrenuntio, de afzwering (of uitdrijving, exorcisme) die aan de doop voorafging en door de catechumeen 

was uit te spreken gold, met tal van plaatselijk afwijkingen, de volgende formule: “Ik wijs u af, Satan, met al uw 

werken, al uw pompa, en al uw verering” (Maclean 1908: 39). ‘Pompa’ betekende “gans het apparaat van het 
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Voor het ascetische monniksideaal dat afzag van elke vorm van wereldse wijsheid gold Paulus’ 

uitspraak als richtsnoer: “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.”
12

 In dit verband 

werd ook het citaat aangehaald: “Want er staat geschreven: ‘Verderven zal ik de wijsheid der 

wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen.’ […] Heeft God niet de wijsheid der 

wereld tot dwaasheid gemaakt?”
13

 De afwijzing van traditionele waarden is niet meer relatief, zoals 

bij Plato, zij wordt in deze voorstelling van zaken absoluut. Met Werner Jaeger kunnen we stellen 

dat de vroeg-Griekse paideia vorm kreeg dankzij Homerus – en de laat-Griekse dankzij de Griekse 

literatuur in zijn geheel – en dat voor het christendom alleen de bijbel als paideia werd 

beschouwd.
14

 De algemeen vormende kennisoverdracht krijgt daarbij een ondergeschikte 

betekenis. 

 

Toch kregen nog in de vierde eeuw na Christus kinderen van christelijke ouders dezelfde 

homerische tekstfragmenten en namenlijsten in het grammaticaonderwijs voorgezet als de Griekse 

kinderen eeuwen her. Een in Egyptisch woestijnzand gevonden schoolboek annex papyrusrol 

getuigt daarvan.
15

 Als concessie aan de godsdienst begon de leesmethode met de formule ‘Gode zij 

gezegend’. Elke bladzijde werd afgesloten met een kruisje (waarbij, veronderstelt Marrou, de 

leerling een schietgebed deed: “Heilig kruis, bescherm mij”).
16

 Een christelijke opvoeding was en 

bleef, naar het voorbeeld van de joodse (die immers door Jezus en Paulus was genoten), een zaak 

van gezin en liturgie.
17

 Wie als gelovige zijn kinderen desondanks naar school deed, al of niet 

geplaagd door gewetensnood,
 
moest hen daarbij adviseren zich doof te houden voor waarden die 

men zelf als kind had aangeleerd gekregen.
18

 De telkens herhaalde bezwaren tegen heidense 

                                                                                                                                                                 
heidendom, met zijn  wereldse verlokkingen”, zo vinden we bij Van der Meer (1957: II, 86; vgl. ook Rahner 1964: 

254). De bezweringen van het doopwater met het doel “den vijand zelf te ontwortelen en uit te roeien met al zijn 

afvallige engelen” zijn heden nog steeds wat zij in de derde en vierde eeuw waren (Van der Meer 1941: 91). Zo treffen 

we anno 1962 dezelfde formule als hierboven maar dan uitgebreider aan in een Heidelbergse Catechismus met 

betrekking tot het Eerste Gebod. “Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: Dat ik, zo lief als mij 

mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van 

andere schepselen, mijde en vliede en de enige ware God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle 

ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alle goeds verwachte, Hem van ganser 

harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste 

tegen zijn wil doe. Vraag 95: Wat is afgoderij? Antwoord: Afgoderij is in de plaats van de enige, ware God, die Zich in 

zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen 

zet” (Haitjema 1962: 229). Hoezeer dat laatste, dat ook op zaken als ‘kunst’ en ‘eer’ betrekking heeft, als 

“levensgevaarlijk” moet worden gezien zet de schrijver vervolgens uiteen met hulp van theologen als Barth en Luther 

(Haitjema 1962: 230-231). In een middeleeuwse kloostercodex uit Mainz is opnieuw dezelfde afzweringformule te 

vinden als in de Oudheid, maar dan in het Oud Saksisch (zie Schuyf 1995: 9).  
12

 1 Cor. 8:1 
13

 1 Cor. 1: 19-20. Zie Hommes 1957, Stockmeier 1976: 530. De humanistisch gezinde Hiëronymus zal zich in de 4
e
 

eeuw van deze bijbeltekst bedienen om er zijn loyaliteit als christen mee te verdedigen (Ellspermann 1949: 156). In 

Erasmus’ Antibarbari, tegen de ongeletterdheid van de middeleeuwen, krijgt Paulus’ uitspraak opnieuw een centrale 

plaats (zie § 5.2.). 
14

 Met zijn “Christian paideia is the Bible” parafraseert Jaeger (1961: 92-93) Origenes. 
15

 Collart 1926. De tamelijk volledig geconserveerde, Griekse – aanvankelijke – leesmethode waar het hier om gaat 

toont ons een toepassing van een complexe didactiek. Zo zijn er naast een alfabetische ordening woordoefeningen met 

telkens een letter erbij en wordt er gebruik gemaakt van bekende (aan Homerus ontleende) namen (Collart 1926: 21). 

Grammaticaal gebruik van namenlijsten van belangrijke personages was overigens wijd verbreid. Tatianus getuigt daar 

o.a. van (Droge 1989: 87; vgl. ook Dolch 1971: 53; Marrou 1948 I: 252-253). 
16

 Marrou 1948 II: 141-142. 
17

 Jentsch 1951: 232-241; Marrou 1948 II: 127-129. Zo gaan Salomo’s Spreuken 1-4 uitdrukkelijk over de opvoeding 

door de vader. 
18

 Pas betrekkelijk laat, in de tweede helft van de 4
e
 eeuw, kwam er van de hand van de Syrische kerkvader Basilius 

een handleiding hoe morele valkuilen waar het onderwijs de jeugd aan blootstelde vermeden konden worden. Voordien 

gold het eenvoudig klinkende maar moeilijk uitvoerbare advies van Tertullianus: neem aan wat in christelijke ogen 

‘vergif’ is, maar slik het niet door. (Zie hieronder over beide kerkvaders.) 
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literatuur in het onderwijs dwongen tegenstrijdige levensvisies aldus een haast onmogelijke 

symbiose aan te gaan.
19

  

 

De tegenstellingen leken onoverbrugbaar. De verlossing van het wereldse bestaan was en bleef 

onverenigbaar met de zich in het dagelijks leven opdringende cultus van een wereldvererende 

heroïek. Het karakter van de joods-christelijke stroming betekende een onafwendbaar conflict met 

de alom aanwezige onderwijscultuur. De afwijzing van de dichters van die tijd is daarvoor 

kenmerkend. In de brieven aan Timótheüs, waarin enkele – van de schaarse – pedagogische 

adviezen van de apostel Paulus te vinden zijn, worden ‘fabels’ en ‘verdichtsels’ met name 

genoemd. In de eerste brief worden de dichters onder de ‘dwaalleraars’ gerangschikt. Zo wordt 

Timótheüs gemaand “te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels 

en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God 

gegeven leiding in het geloof.”
20

 In de tweede brief komen de ‘dwaalleraars’ nogmaals, en 

nadrukkelijker aan de orde, in contrast met de ‘heilige schriften’.  

 
Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is […] en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent 

[…]. Want er komt een tijd dat (de mensen) […] hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de 

verdichtsels keren.
21

  

 

Het is het een of het ander, een tussenweg is er niet. Zelfs al zou Paulus hier alleen joodse 

‘dwaalleraars en verdichtsels’ op het oog hebben gehad,
22

 in de strijd tegen de voor-christelijke 

letterkunde zal men zich juist van deze voorschriften bedienen. 

 

 

 

De zwijgende tegenstem 

Het conflict tussen de partijen was niet te omzeilen. De belangrijkste tegenstemmen van de 

christelijke kritiek zijn echter prijsgegeven aan de tand des tijds. Pleitbezorgers van de klassieke 

paideia-cultuur waren Celsus, Porphyrius en Julianus ‘Apostata’. (De laatste, als keizer, de 

‘afvallige’ genoemd vanwege zijn oorspronkelijk christelijke opvoeding. In 363 schreef hij het 

driedelige Tegen de Galileeërs. Alleen uit het eerste deel zijn daarvan – in de vorm van citaten – 

fragmenten bewaard.) Vanwege daartoe uitgevaardigde keizerlijke decreten zijn de werken van 

Porphyrius aan de vlammen prijsgegeven.
23

  

 

Het is moeilijk zoniet onmogelijk over de citaten die van deze schrijvers in christelijke bronnen 

bewaard zijn een afgewogen oordeel te vellen. Niet alleen door de vanzelfsprekend selectieve aard 

daarvan, maar eerder nog omdat in die fragmenten het probleem van de voorbeeldteksten niet 

rechtstreeks aan de orde komt. Terwijl de meeste tekstfragmenten van Celsus’ Logos alèthès (Het 

ware Woord) (180) behouden zijn door in het uit acht boeken bestaande Contra Celsum van 

Origenes (250) te zijn opgenomen, is het vooral de in zijn tijd hoog geachte Neoplatonist 

Porphyrius van wiens Tegen de Christenen (275), bestaande uit 15 boeken, het zwaarste geschut 

mocht worden verwacht.
24

 In welke mate daarbij de christelijke kritiek op de paideia-cultuur van 

                                                 
19

 Over het uiting geven aan bezwaren tegen heidense literatuur vinden we de uitspraak van Marrou (1948: II, 135 ): 

“L’opposition était profonde qui séparait cette culture du christianisme. […] Même les plus ‘cultivés’ […] s’accordent 

avec la réaction spontanée des simples et des ignorants pour condamner la culture antique”  (vgl. ook Marrou 1995: 

299 ). Zo werd het bisschoppen verboden nog heidense auteurs te lezen, zoals te vinden in canon 16 van het IVe 

Concilie van Carthago in 398 (Hefele 1908: II, 114, Meersseman 1958: 7). Een eeuw later volgde een bevestiging van 

dit verbod (Riché 1989: 37). 
20

 1 Tim. 1:3-4. 
21

 2 Tim. 3:14-15, 4:3-4. 
22

 Vgl. Klijn 1963: 145-146 (met dank aan Dr. Geert Cohen Stuart, die mij hierop wees). 
23

 Bidez 1913: 79; Hommes 1957: 435-436. 
24

 Zo noemde de missioloog Harnack dit werk ‘het testament van het Hellenisme’ (Hommes 1957: 426) en 

Porphyriusspecialist Bidez karakteriseert het, gehouden tegenover de polemiserende taal der christenen, als “une 
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repliek is gediend is onduidelijk. Hommes meent echter dat die problematiek centraal moet hebben 

gestaan in de geschriften van deze drie Neoplatonici,
25

 terwijl Nestle dit bezwaar weliswaar bij alle 

drie herkent,
26

 maar er toch minder gewicht aan hecht dan aan de theologische argumenten die te 

berde gebracht werden. Zoals tegen het openbaringsgeloof en de messiasverwachting. 

 

Het beeld dat ontstaat is op zijn zachtst gezegd eenzijdig. Zo is een theologisch gefundeerd, 

negatief commentaar ontstaan op voor-christelijke voorbeeldteksten, waarnaast het heidense 

commentaar, dat naar te verwachten was zowel de verdediging van ‘Homerus’ als de kritiek op 

‘Mozes’  bevatte, ontbreekt. Hoewel de verleiding groot is die historische lacune een invulling-

achteraf te geven, is de kans groot op die manier de geschiedschrijving geweld aan te doen. Bij 

gebrek aan een noodzakelijke, historische nuance bij het ontstane conflict, stel ik voor de 

vergelijkende analyse in Erich Auerbachs Mimesis tussen ‘Mozes’ en ‘Homerus’ die rol te laten 

vervullen. 

 

 

 

Auerbach als richtsnoer voor een vergelijking tussen ‘Mozes’ en ‘Homerus’ 

De literatuurkritische benadering van Auerbach stelt in staat betrekkelijk onafhankelijk van 

cultuurhistorische of theologische preoccupaties een mening te vormen over twee, elk op zijn eigen 

manier sublieme teksten. Aan de hand van enkele voorbeelden maakt Auerbach duidelijk dat 

‘Mozes’ staat voor gezagsgetrouwe volgzaamheid en tijdruimtelijke onbepaaldheid, en ‘Homerus’ 

voor bijna het tegenovergestelde: onvaste autoriteiten naast een grote mate van tijdruimtelijke 

precisie. Door voorbeelden te kiezen die tegenstellingen aanscherpen schept Auerbach helderheid 

in de probleemstelling die hier aan de orde is, zonder de achterliggende betekenissen van de 

respectieve teksten geweld aan te doen.
27

 

 

Stel je voor dat we zojuist in Homerus hebben gelezen en dan een tekst opslaan in de bijbel, zoals: 

“En Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie hier ben ik!” (Gen. 22: 1). Deze tekst zou ons 

versteld doen staan.“Waar bevinden zich de twee gesprekspartners? Dat wordt niet gezegd.”
28

  

 

                                                                                                                                                                 
oeuvre de haute philosophie” (Bidez 1913: 78). De geschriften van beide partijen vergelijkend, kan er wat Nestle 

(1990: 77) betreft “kein Zweifel bestehen, dass die geistige Überlegenheit auf der Seite des Hellenismus liegt.” Op de 

vraag die hij vervolgens aan de orde stelt, waarom het christendom dan toch als overwinnaar uit de strijd kwam, biedt 

de historicus Momigliano (1970: 415-417) in de huidige stand van de kennis het meest geciteerde antwoord. 

Momigliano stelt dat sinds Constantijns Tolerantie Edict in 313 steeds meer staatsfuncties vacant kwamen omdat de 

machtig wordende kerkelijke hiërarchie de toonaangevende elite aantrekkelijker perspectieven bood.  
25

 Hommes 1959: 441. De termen waaromheen de kritiek op het christendom zich volgens Hommes concentreerde is 

cultuur- en traditievijandigheid, een kritiek die hij ook vond bij eerdere heidense schrijvers, zoals Tacitus, Suetonius, 

Plinius en Lucianus (Hommes 1957: 405-419). Volgens Ranft (1957: 383), in zijn uitgebreide lemma over consuetudo, 

gewoonte, stelde Julianus prominent in zijn geschrift aan de kaak dat christenen zich onderscheidden door vaste 

tradities te verlaten. Overigens vinden we hier opnieuw (neo)platonisten als verdedigers van tradities en van klassieke 

teksten (zie ook hst. 2 noot 2). 
26

 Nestle 1990: 72.   
27

 Auerbachs analyse is overigens vooraf gegaan door een niet minder bekende analyse van Matthew Arnold. In zijn 

Culture and anarchy (1869) onderscheidde Arnold op vergelijkbare wijze als Auerbach maar een halve eeuw eerder 

twee ‘door hun natuur rivaliserende invloedssferen’: Hebraïsme en Hellenisme. Binnen de westerse cultuur streven 

deze invloedssferen – tevergeefs – naar een balans, aldus Arnold. Wat doorgaat voor het hoogste idee voor het 

Hellenisme is dingen te zien zoals ze werkelijk zijn (things as they really are), voor het Hebraïsme is dat leiding en 

gehoorzaamheid (conduct and obedience) (Arnold 1994: 88). Beide auteurs hebben zich mogelijk laten inspireren door 

J.G. Herder (1967 (1778): 356-357). In een lange verhandeling over de geschiedenis der dichtkunst schrijft deze: “Da 

es [bei der Dichtkunst der Ebräer] nicht darauf ankam, zu loben, zu bewundern oder die Ohren sich kizeln zu lassen, 

sondern zu thun, zu folgen, zu gehorchen, Sitten und Neigungen zu ändern und in einem andern Geiste zu leben; so 

war das freilich eine zu hohe Forderung, eine zu schwere Last der Dichtkunst. Man fürchtete den Propheten oder hasste 

und verfolgte ihn.”  
28

 Auerbach 1991: 11 
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Als Abraham van God zijn befaamde opdracht krijgt zijn zoon te offeren, vertrekt hij ‘’s morgens 

vroeg’ om naar ‘Jeruel in het land Moria’ te gaan. Omdat ‘’s morgens vroeg’ er, aldus Auerbach, 

niet staat om een tijd aan te geven, maar vanwege een morele betekenis (“het moet de 

onverwijldheid, stiptheid en nauwgezetheid in de gehoorzaamheid van de zo zwaar getroffen 

Abraham uitdrukken”),
29

 en omdat de geografisch onbekende plaats ‘Jeruel in het land Moria’ 

evenmin ter aanduiding dient van een grens in de ruimte, blijft de lezer van dit bijbelfragment met 

raadsels zitten. Zo blijft hij in het duister over het gedrag van Izaäk, over de stemming en 

omstandigheden waaronder alles plaatsvindt. Daarentegen is alles wat in de Odyssee gebeurt 

gedetailleerd, “in een gul daglicht” aangegeven. Eurykleia, de oude voedster, herkent blij 

geschrokken het litteken bij de tot bedelaar vermomde Odysseus onder het wassen van diens 

voeten. De ontstaansgeschiedenis van het litteken wordt nauwkeurig ausgeformt, ‘geboetseerd’, 

door een terugblik in de jeugd van de held, met levendige jachttaferelen en al.
30

 

 

 

De reis van Abraham en Izaäk is daarentegen “als een zwijgend voortgaan door het onbestemde en 

voorlopige, een inhouden van de adem, een gebeuren dat geen heden kent en dat tussen het 

voorbije en het komende in geperst is, als een oningevulde tijdsduur, die toch gemeten is: drie 

dagen!”
31

 De toepasselijkheid van Auerbachs woorden geven aanleiding hem uitgebreid te citeren. 

In zijn analyse van ‘de Elohist’ gaat hij voort:  
 

[S]lechts de beslissende hoogtepunten in de handeling worden geaccentueerd, wat ertussen ligt is irrelevant; 

plaats en tijd zijn onbepaald en behoeven nadere uitleg; de gedachten en gevoelens blijven onuitgesproken, 

worden alleen gesuggereerd in het zwijgen en in fragmentarische uitlatingen; het geheel, in maximale en 

continue spanning op één doel gericht […] blijft raadselachtig en ‘achtergrondelijk’ (hintergründig). 
 

Stilistische contrasten tussen deze twee even antieke als epische teksten zijn moeilijk groter 

denkbaar.  
 

Aan de ene kant [in het Odyssee-fragment] geboetseerde, gelijkmatig belichte, aan plaats en tijd gebonden 

verschijnselen, naadloos verbonden op de voorgrond; uitgesproken gedachten en gevoelens; gebeurtenissen, 

arm aan spanning, die zich in alle rust voltrekken. Aan de andere kant wordt in de verschijnselen alleen 

belicht wat voor het doel van de handeling belangrijk is, de rest blijft in het duister.
 32

 

 

De homerische verzen zijn in hun relatie tot de werkelijkheid  

 
geheel doortrokken van de vreugde in het zintuiglijke bestaan, hun hoogste streven is het om ons dat te doen 

beseffen. Tussen gevechten en hartstochten, avonturen en gevaren door tonen ze ons jachtpartijen en 

feestmalen, paleizen en herdershutten, wedkampen en wasdagen – opdat wij […] ons er al doende over 

kunnen verheugen hoe [de helden] van hun pittige, fraai in zede, landschap en dagelijkse behoeften ingebedde 

heden genieten.
33

  

 

Als geen ander drukt Auerbach de lezer op het meest karakteristieke van de homerische tekst: het 

openlijk, naïef-genietend bij-de-dingen-zijn, zonder zich door wat dan ook te laten afleiden.  

 

Als het gaat om tolerantie tegenover elkaar tegensprekende visies en ideeën vormen beide teksten 

opnieuw elkaars tegenpolen.  

 

                                                 
29

 Auerbach 1991: 13 
30

 Auerbach 1991: 7 
31

 Auerbach 1991: 13 
32

 Auerbach 1991: 15 
33

 Auerbach 1991: 16. Werner Jaeger schrijft op vergelijkbare wijze over Homerus (met instemming Dion von Prusa, 

Grieks filosoof (40-111), citerend): “Homer hat fast alles gepriesen, Tiere und Pflanzen, Wasser und Erde, Waffen und 

Rosse. An nichts, so kann man sagen, vermag er vorüber zu gehen ohne Lob und Preis, sobald er es erwähnt” (Jaeger 

1973: 72).  
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De bijbelse verteller, de Elohist, moest in de objectieve waarheid van het verhaal over Abrahams offer 

geloven – het voortbestaan van heilige leefregels was op de waarheid van zulke verhalen gebaseerd. Hij moest 

er hartstochtelijk in geloven. Wat hij vertelde was dus in de eerste plaats niet op ‘werkelijkheid’ gericht, maar 

op waarheid. Wee degene die er niet in geloofde!  

 

Men kan zeer wel historisch-kritische bezwaren tegen de Trojaanse Oorlog en tegen Odysseus’ 

omzwervingen koesteren en toch bij het lezen de werking ondergaan die Homerus beoogde; wie 

echter niet in Abrahams offer gelooft, kan het verhaal niet gebruiken voor het doel waar het voor 

geschreven werd.  
 

De waarheidspretentie van de Bijbel is niet alleen veel dringender dan die van Homerus, ze is ook tiranniek; 

ze sluit alle andere pretenties uit. […] [Z]e beweert de enige ware, tot alleenheerschappij voorbestemde 

wereld te zijn. […] De verhalen van de Heilige Schrift dingen, in tegenstelling tot die van Homerus, niet naar 

onze gunsten, ze bekoren ons niet om bij ons in de smaak te vallen en te betoveren – ze willen ons 

onderwerpen, en als wij weigeren zijn wij rebellen.
34

   
 

Om zijn woorden niet voor theologie te laten doorgaan maar voor literatuurkritiek haast de 

schrijver zich hieraan toe te voegen:  

 
Laat men nu niet tegenwerpen dat dit te ver gaat, dat niet het verhaal maar de religieuze leer de 

machtsaanspraak doet gelden; de verhalen zijn immers niet, zoals die van Homerus, enkel en alleen vertelde 

‘werkelijkheid’. Leer en belofte incarneren zich erin, ze zijn er onlosmakelijk mee versmolten.
35

  

 

 

 

3.2. ‘Als uit één mond, eenstemmig, consequent, zonder met elkaar in onenigheid te raken’ 

 

Tussen eind tweede en begin vijfde eeuw hebben acht christelijke auteurs zich onderscheiden als 

pleitbezorgers van de vervanging van voor-christelijke door bijbelse voorbeeldteksten in het 

onderwijs. De eerste vijf zijn, veelal in hun functie van pedagoog ter voorbereiding van de 

catechumeen op een christelijke levenswandel, onverhuld in hun kritiek tegen de heidense 

samenleving waar zij deel van uitmaken. Hun boodschap komt er in het kort op neer dat christenen 

zich dienen te wapenen tegen heidense invloeden, waarvan de voorbeeldteksten in het onderwijs 

tot de belangrijkste gerekend kunnen worden. Het beste zou zijn deze eenvoudigweg door de bijbel 

                                                 
34

 Auerbach 1991: 17-18 (vgl. bij noot 27 de visies van Arnold en Herder). Ook Origenes kwam aan de hand van 

parallellen tussen bijbelse en heidense teksten tot de slotsom dat wat op het eerste gezicht gelijk schijnt tussen heiden 

en christen in werkelijkheid fundamentele verschillen bevat (Krause 1958: 83). Zo ook Eduard Norden (1923: 452): 

“Hellenismus und Christentum sind zwei Weltanschauungen die sich im Prinzip ausschliessen”. De bijbeltekst dwingt 

tot onderwerping. “[Het Evangelie] wil regenererend, vernieuwend op alle menselijke verhoudingen inwerken. […] 

Naar zijn aard is het totalitair” (Hommes 1957: 400). In zijn opstel over intolerantie als bestaansvoorwaarde voor het 

geloof formuleert de katholieke filosoof Leszek Kolakowski (1980: 10) het probleem als volgt: “Wie können und 

dürfen aber diejenigen, die im Besitz der Wahrheit sind, zulassen, dass der Irrtum frei verbreitet wird, wenn es sich um 

die Sache Gottes, die Sache der Ewigkeit und der Erlösung handelt? Gleichgültigkeit auf diesem Gebiet zu verkünden 

hiesse doch die Sache Gottes auf Erden aufgeben.” Het monotheïsme verliest zonder onverbiddelijkheid zijn 

bestaansvoorwaarde. Noemen we nog twee opmerkelijke observaties in de studie over het monotheïsme. Halbertal & 

Margalit (1992: 5, 236) over de strijd tegen idolatrie: “The ban on idolatry is an attempt to […] map the unique 

territory of the one God. […] The prohibition against idolatry is the thick wall […] that constitutes the city of God, 

leaving the strange gods outside and marking the community of the faithful”. Paul Veyne (1983: 124), in nog scherpere 

bewoordingen : “pour établir Dieu, il suffisait de chasser les autres dieux. […] [L]e but de cette polémique était moins 

de convaincre des adversaires que d’exclure des rivaux.” 
35

 Auerbach 1991: 18. Eenmaal gekozen voor deze machtsaanspraak lijkt indoctrinatie in de opvoeding niet te 

vermijden. Hoe daarover door pedagogen gedacht wordt vinden we bij Snook 1972 en Spiecker & Straughan 1991. Het 

gebruik van de term is hier temeer op zijn plaats, omdat zij in de kerkelijke terminologie van de middeleeuwen 

thuishoort en in afwisseling met lesgeven en onderwijzen gebruikt werd (Gatchel 1972: 11). Paulus’ Platonisch 

aandoende pedagogiek in zijn tweede brief aan Timótheüs lijkt in dit verband overigens in de wind te zijn geslagen. Hij 

schrijft daar: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op 

te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 

3:16-17). 
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te vervangen. De vraag van Paulus: “Welke overeenkomst is er tussen Christus en Belial, of welk 

deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de 

tempel Gods met afgoden?”
36

 komt in dit verband prominent naar voren.   

 

Kritiek op godenverering staat, we zeiden het hierboven al, bij dit alles centraal. De goden worden 

tot mikpunt van spot. Wie zich tot Christus bekeert leert in de eerste plaats dat niets dat zich laat 

vereren het geloof in de weg mag staan, goden, vooroudergeesten noch wereldse genoegens. De 

Schrift is daarover in de Tien Geboden (eerste en tweede Gebod), Exodus 34: 13-17, 

Deuteronomium 13 en bij de profeten Jesaja (4: 6-20) en Jeremia (2, 3, 7-10) het duidelijkst. 

Varianten op godenkritiek, inclusief het verwijt dat goden historische personen zijn geweest (het 

zg. Euhemerisme) en dus geen verering waardig, zijn te vinden in belangrijke werken der 

patristiek. Chronologisch: de Octavius van Minucius Felix (rond 200; zie ook hieronder), 

Protreptikos pros Ellenas van Clemens van Alexandrië (begin 3
e
 eeuw; idem), Institutiones 

Divinae (311) van Lactantius  en De civitate Dei (410) van Augustinus.
37

  Bezwaren tegen 

Homerus en Vergilius, de immorele en onzedige voorbeeldwerking van hun goden,
38

 en tegen de 

idealisering van wereldse roem
39

 zijn daarbij legio.  

 

De apologetische eensgezindheid waarnaar in de eerste eeuwen van onze jaartelling gestreefd 

werd
40

 stelt de onderzoeker in de gelegenheid de commentaren der christelijke auteurs in 

                                                 
36 2 Cor. 6: 15, 16. In Tertullianus’ variant: “Was hat Athen mit Jerusalem zu schaffen? Was die Akademie mit der 

Kirche?” En bij Hiëronymus (in een brief uit 384; zie hierna noot 118): “Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? 

Welche übereinstimmung besteht zwischen Christus und Belial? Was hat Horaz mit dem Psalter zu tun? Virgil mit 

dem Evangelium? Cicero mit dem Apostel?” (Stockmeier 1976: 540, 545).  
37

 Bij J. Ries (1987: 74) vinden we onder het lemma ‘idolatrie’ de historische aantekening dat het begrip in de eerste 

eeuwen van onze jaartelling sterk in opkomst is gekomen. De termen eidololatria en eidololatres zijn bijdragen uit het 

Nieuwe Testament (Paulus beschouwde idolatrie als zware zonde) en uit christelijke literatuur (zie ook Halbertal & 

Margalit 1992). Daarnaast hadden apologeten een voorliefde om het ‘Euhemerisme’, de historisering der goden, in te 

zetten bij de bestrijding van het heidendom. In de 3
e
 eeuw v.Chr. zou de Griek Euhemerus op een eiland het 

levensverhaal van ‘koning’ Zeus en zijn geslacht opgetekend gevonden hebben en van tal van goden geschiedenis en 

begraafplaatsen hebben ontdekt (Van der Meer 1949; bij Seznec 1995: 12-13 vinden we een bibliografie van 

christelijke auteurs op dit gebied). Zo schreef Lactantius (1964: 71, Div. Inst. I, 18): “[T]hose also must be refuted who 

confess, not only that the gods have been made of men, but that [pagans] praise them, even take pride in them, as in 

Hercules by reason of his strength, or in Ceres and Liber for their gifts [resp. graan- en wijnbouw G.E.], or in 

Aesculapius and Minerva for the arts they have discovered [resp. geneeskunst en wijsheid G.E.]. How foolish these 

things are and how unworthy, by which men contaminate themselves with inexpiable crime and become enemies of the 

true God when they undertake rites in honour of the dead in contempt of Him.” Zie verder Bonnefoy 1991 I: 666-671.  
38

 Volgens F. van der Meer (1949: 36), in zijn bekende Christus’ oudste gewaad, was er al in de 4e eeuw, na de 

aanvallen die zij te verduren kregen, weinig over van goden en mythen dan “het minst levende: de nietszeggende 

allegorieën”. Met even verderop: “[D]e gestalten van volkomen menselijkheid, de diepe intuïties van een weleer 

wijzen natuurcultus, de diepzinnige allegorese van onheuglijke mythen, het hield niemand meer bezig” (Van der Meer 

1949: 37). Ook Jean Seznec (1995: 88) stelt vast dat de goden al gauw gereduceerd waren “to the level of mere 

ornaments”. Toch behielden de heidense goden door de middeleeuwen heen hun historische prestige, naast hun 

christelijke evenknieën, de heiligen, aldus Seznec (1995: 14-36). In de zevende eeuw historiseerde de encyclopedist 

Isidorus van Sevilla opnieuw in zijn Etymologiae (624) mythologische cultuurbrengers, zoals grondleggers van steden, 

ontdekkers van kunsten en vaardigheden. Dit had een herstel van de waardigheid van mythologische personages tot 

gevolg. “By gaining a foothold in history, the gods had acquired new prestige” (Seznec 1995: 14-15). 
39

 De roem komt nogal eens centraal te staan bij de verklaring van de onverenigbaarheid van beide wereldbeelden. Zo 

had het, in de – indrukwekkende, hier vertaalde – woorden van Eduard Norden, ‘de taal der persoonlijke roem in de 

aardse onsterfelijkheid als hoogste doel in het leven aan woorden ontbroken voor de typisch christelijke deugd der 

deemoed’ (Norden 1923: 455). Een andere classicus, E.L. Fortin, zegt het nog nadrukkelijker. Het pedagogische ideaal 

van menselijke roem dat door de dichters uitgedragen werd “could not by any stretch of the imagination be thought to 

constitute a natural preparation for the gentile but austere morality of the Sermon of the Mount” (Fortin 1981: 194). Zo 

dachten de kerkvaders er ook over. Augustinus kwalificeerde in De stad van God (V, 13-26) het verlangen naar ‘roem 

bij de mensen’ (i.t.t. ‘roem bij God’) als een ondeugd en een ‘ziekte’. Basilius bond, zoals we hieronder zullen zien, de 

strijd aan tegen de roem in zijn Aan de jongelingen en bij zijn poging tot omduiding van klassieke panegyriek in 

hagiografie. (Zie verder over de onverenigbaarheid van beide wereldbeelden Luthers visie, hst. 5 noot 200.) 
40

 Volgens de apologeet Justinus bewijst de onenigheid tussen heidense filosofen dat zij de waarheid niet kennen. ‘De 

heilige mannen’ daarentegen hebben, onafhankelijk van plaats en tijd, steeds hetzelfde geleerd. “Daher haben sie uns 
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categorieën onder te brengen. Uit de studie over de opstelling van Griekse en Latijnse vroeg-

christelijke schrijvers tegenover de klassieke letteren door de patroloog Wilhelm Krause blijkt dat 

zes Griekse auteurs zich kritisch uitlieten over het lezen van voor-christelijke literatuur, twee 

andere de dichtkunst in zijn geheel afwezen, en weer vier andere haar deels afwezen, deels 

accepteerden.
41

 Op een uitzondering na (Justinus de Martelaar)
42

 wijzen alle Griekse auteurs de 

gedachte af dat de mythologie een pedagogische betekenis heeft.  

 

Meer nog dan hun Griekse geestverwanten trokken de Latijns-christelijke auteurs een lijn. Bij hen 

vinden we volledige afwijzing van de dichtkunst om religieuze redenen, onder gelijktijdige 

erkenning van haar formele nut. Bij deze auteurs vormt Lactantius de uitzondering. Deze wist de 

epische dichtkunst in de destijds in zwang zijnde, neoplatonisch-allegorische uitleg te waarderen, 

aldus Krause.
43

  

 

 

 

Tertullianus: ‘Vergif aannemen zonder het te drinken’ 

Het probleem waar de christelijke pedagoog voor stond werd het duidelijkst verwoord door de op 

latere leeftijd tot het christendom bekeerde Quintus Septimus Florens Tertullianus (ong. 160 – ong. 

220). Zijn didactische werk voor catechumenen, De Idololatria (212), wordt van de hier als ‘kleine 

vijf’ bijeengevoegde geschriften, als het gaat om het aanscherpen van argumenten, het meeste 

geciteerd in de latere literatuur. Dikwijls wordt het in een adem genoemd met de beide andere 

didactische werken van deze auteur – ook wel de ‘schepper van het christelijke Latijn’ genoemd –, 

De spectaculis en De baptismo.  

 

In de context van de dagelijkse worsteling met de afgodsdienst der Romeinen en de vele cultische 

gebruiken die daarbij hoorden, beschreef Tertullianus het probleem van de leraar als volgt.  

 
If a believer teaches literature, then it goes without saying that, with regard to the idols which he proclaims as 

a part of that instruction, by teaching it he recommends them, by passing on the information he confirms 

them, by mentioning them he testifies to them. He seals the gods themselves with his name, whereas […] the 

Law forbids us to call them gods and to apply this name in vain. Hence the first belief is built up for the devil 

from the beginnings of the instruction. Consider whether he is not guilty of idolatry who catechises about 

idols!
44

  

 

Vanwege de noodzaak voor het taalonderwijs de voor-christelijke verhalen te gebruiken stelt de 

kerkvader voor dat leraren uitsluitend nog onder heidenen gerekruteerd worden. Op die manier 

wordt het geloof niet zo op de proef gesteld. In lijn met Plato’s voorstellen tot censuur zal de 

leerling zich moeten realiseren welke zaken onoorbaar zijn, zodat hij ze kan afwijzen.  

 
Therefore he will loathe those things and not accept them, and he will be as safe as someone who wittingly 

accepts poison from a person ignorant of [God and the faith], but does not drink it.
45

  

 

Intellectuele ontwikkeling kan op Tertullianus’ steun rekenen. Zelf koesterde hij bijvoorbeeld grote 

belangstelling voor natuurwetenschappen. Aan de dichters daarentegen was geen waarheid te 

                                                                                                                                                                 
[…] über alles, was wir wissen müssen, wie aus einem Munde, einstimmig, folgerichtig, ohne unter sich im 

Widerspruch zu stehen, belehrt” (Krause 1958: 67). Zo ook bij Augustinus, Civ.Deï XVIII, 41: “Bij onze schrijvers 

daarentegen […] is het uitgesloten dat ze het op enigerlei wijze oneens zouden zijn”. 
41

 Krause 1958: 87-88.  
42

 Justinus’ visie druiste in  tegen de overigens eendrachtige veroordeling van de mythe toen hij schreef:  “Nur das sei 

erwähnt, dass derartige Dinge [Tate der sogenannten Zeussöhne] zu Nutzen und Frommen der heranwachsenden 

Jugend aufgeschrieben sind. Denn alle halten es für schön, die Götter nachzuahmen” (Krause 1958: 66).  
43

 Krause 1958: 123. Voor een allegorische uitleg van de mythen had het geschrift van Heraclitus uit de eerste eeuw, de 

Questiones Homericae, de basis gelegd. Zie hierna noten 67, 96. 
44

 Tertullianus 1987: 41, De Idololatria 10,5-10,7 
45

 Tertullianus 1987: 41, De Idololatria 10,5. 
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ontlenen, zo schrijft hij in zijn Ad nationes (197).
46

 Hun bestudering vormde weliswaar het 

fundament van het hogere onderwijs, maar zij, Homerus in het bijzonder, hebben de goden 

belachelijk gemaakt, hen belasterd en onteerd. Plato had gelijk de dichters uit zijn staat te 

verwijderen. Zij verraadden de waarheid en waren de uitvinders van het bedrog. “With the poets all 

is worthless, because immoral.” En, in hetzelfde geschrift:  

 
Well, now, are not all such fables (concerning Jupiter) as these made up of the most disgusting intrigues and 

the worst of scandal? Or would not the morals and tempers of men be likely to become wanton from such 

examples?  

 

Met leedvermaak stelt Tertullianus zich vervolgens voor hoe op de Dag des Oordeels de dichters 

en filosofen, krimpend van schaamte voor de troon van de door hen niet verwachte Christus, zullen 

moeten verschijnen.
47

 Met een vaak honende retoriek heeft Tertullianus de grens verscherpt tussen 

voor- en tegenstanders van de christelijke apologetiek. 

 

 

 

Marcus Minucius Felix: Plato als patroon van de christelijke afwijzing 

Sterker nog dan Tertullianus baseert diens vriend en apologeet Minucius Felix zich in zijn dialoog 

Octavius (rond 200) op Plato bij de bestrijding van de dichter-pedagoog. De gesprekspartners die 

hij opvoert zijn drie juristen, Minucius zelf, de – net als deze – tot het christendom bekeerde 

Octavius – genoemd naar een overleden vriend van Minucius – en de heiden Caecilius. De laatste 

begint met aan te voeren hoe verwerpelijk het dogmatische christendom is in moreel en 

intellectueel opzicht. De hypothese van een God is strijdig met het feit dat er geen orde is in de 

natuur. Bij gebrek aan bewijzen voor zo’n God is het dan het veiligst af te gaan op de traditie. 

Strikte naleving van de traditionele godenverering heeft Rome immers groot gemaakt. Christenen 

houden er bazige en dwaze ideeën op na over kosmos en wederopstanding. Bovendien genieten zij 

niet van het leven.  

 

Op al even filosofische wijze als Caecilius tracht Octavius vervolgens Gods leiding over de natuur 

en het ongerijmde van de goden aan te tonen. De heidense traditie wordt punt voor punt bestreden, 

de waanzin ervan aangetoond. Daarbij wordt het feit dat goden mensen waren als argument voor 

het laatste aangevoerd: het is waanzin dode mensen te vereren of ze goden zijn.
48

 De wisselvallige 

gedaantes waarin de goden zich voordoen worden door Octavius aangeklaagd. Oude vrouwen 

vertellen sprookjes, maar dichters dragen hier de grootste schuld. 

 
Deze sprookjes en dwalingen leren wij van onze ouders, die van niets wisten, en, wat erger is, zelf cultiveren 

wij ze in onze studie, bij wat wij leren, vooral in de werken van de dichters die dankzij het gezag dat zij 

genieten de waarheid zelf de grootst mogelijke schade hebben toegebracht. En Plato heeft dan ook volkomen 

terecht die vermaarde Homerus, geprezen en gelauwerd, uit de staat die hij in zijn dialoog ontwierp 

verbannen.  
 

Door hier naadloos aan te sluiten bij Plato’s redenatie zet Minucius Octavius’ betoog kracht bij: 
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Want ook al meende Homerus dat niet serieus, toch heeft hij in het bijzonder in de Ilias jullie goden betrokken 

bij de aangelegenheden en daden van de mensen, heeft hij godenparen in de strijd tegenover elkaar gesteld, 

Venus verwond, Mars geboeid, gewond, doen vluchten.
49

  

 

Na een opsomming van nog meer ongerijmdheden gaat Octavius verder: 
 

Al deze geschiedenissen zijn overgeleverd om zo de morele fouten van de mensen min of meer te 

sanctioneren. Deze en dergelijke verzinsels en al te aantrekkelijke leugens bederven de harten van de 

kinderen, en zij worden er volwassen mee omdat dezelfde sprookjes hun bijblijven tot in de bloei van hun 

leven, en zonder dat zij er anders over gaan denken, worden zij er ellendig oud mee; de waarheid is immers 

wel evident, maar alleen als wij haar zoeken.
50

  

 

Het doet wonderlijk aan om ‘Plato’ terug te vinden ter bestrijding van de heidense traditie. In plaats 

van Plato via Octavius het tegendeel te laten beweren van wat hij hierover heeft gezegd (Plato 

wilde immers de traditie van goden- en heldenverering – als ‘de grootste, mooiste en belangrijkste 

wetten’ – zeker stellen) had Minucius Plato kunnen gebruiken in zijn kritiek op de dichters dat zij, 

anders dan de bijbel, onvaste waarheden verkondigen. Daarnaast merkt vertaler en inleider Tjitte 

Janssen op dat het onbegrijpelijk is waarom Minucius pagane rituelen belachelijk maakt, terwijl 

christelijke rituelen (zoals doop, avondmaal, de verrijzenis van Christus, de Heilige Geest) 

daarnaast blijkbaar geen verdediging behoeven.
51

 

 

 

 

Didascalia Apostolorum: ‘Vermijd alle geschriften die niet met de bijbel overeenstemmen’ 

Het oorspronkelijk Griekse, anoniem gepubliceerde, quasi apostolische geschrift de Didascalia 

Apostolorum uit de derde eeuw geeft, met zijn reputatie langdurig op kloosters van invloed te zijn 

geweest, nogmaals een indruk hoe sterk de behoefte bestond de aanstaande gelovige te 

waarschuwen tegen oude gewoontes. De vaderlijke aanmaningen in dit geschrift adviseren 

heidense literatuur te allen tijde te mijden. Het Paulinische standpunt dat de bijbel voldoet op alle 

gebieden van de wetenschap wordt hier onderstreept.
52

  

 

Zo maakt de Didascalia duidelijk dat een christen van het heidendom niets nodig heeft, ook niet 

als het het onderwijs betreft. De volgende, veel geciteerde passage is daaromtrent niet mis te 

verstaan: 

 
For what is wanting to thee in the word of God, that thou shouldst cast thyself upon these fables of the 

heathen? If thou wouldst read historical narratives, thou hast the Book of Kings; but if wise men and 

philosophers, thou hast the Prophets, wherein thou shalt find wisdom and understanding more than that of the 

wise men and philosophers; for they are the words of the one God, the only wise. And if thou wish for songs, 

thou hast the Psalms of David; but if (thou wouldst read of) the beginning of the world, thou hast the Genesis 

of the great Moses; and if laws and commandments, thou hast the glorious Law of the Lord God. All the 

strange writings therefore, which are contrary (to these), wholly avoid.
53
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Ook wordt de gelovige ertegen gewaarschuwd het theater te bezoeken in plaats van de kerk.
54

 

Want diegene zal  

 
be accounted as one of them that go in thither; because he has lusted to hear and receive their fables, which 

are those of dead men and are from the spirit of Satan: for they are dead and deadly, and turn away from the 

faith and bring to everlasting fire.
55

  

 

Het laten prevaleren van David en Mozes boven Homerus en Vergilius vinden we hierna bij 

Clemens terug.  

 

  

 

Clemens van Alexandrië: ‘Zeil voorbij het lied, het is dodelijk’ 

Clemens van Alexandrië (ong. 150 – ong. 215) schreef, als hoofd van de Catechetenschool in 

Alexandrië, waarderend over de voor-christelijke filosofie tot voorbereiding, propaideia, voor de – 

filosofische – bestudering van de Schrift.
56

 Veel terughoudender was hij daarentegen over de 

dichtkunst. Krause vat Clemens’ visie bondig samen: “Sie ist völlig abzulehnen, soweit sie durch 

ihre Mythologie schadet.”
57

 In zijn Protreptikos pros Ellenas (Aansporing voor de Grieken) tracht 

hij zijn publiek te overreden toe te treden tot het christelijke geloof. De mythologie wordt daarin in 

dichterlijk-retorische stijl aangevochten. In de introductie van het werkje stelt Clemens de Griekse 

en bijbelse zangers tegenover elkaar. 

 
How in the world is it that you have given credence to worthless legends, imagining brute beasts to be 

enchanted by music, while the bright face of truth seems alone to strike you as deceptive, and is regarded with 

unbelieving eyes?
58

  

 

Clemens’ zanger zingt wel een ander lied.  

 
Aye, and this Eunomus of mine sings not […] in Phrygian or Lydian or Dorian mode; but the new music, with 

its eternal strain that bears the name of God. This is the new song, the song of Moses.
59

  

 

Dichters als Orpheus waren bedriegers die de mens op het pad van de afgoderij brachten.  
 

But far different is my minstrel, for He has come to bring to a speedy end the bitter slavery of the deamons 

that lord it over us.
60

  

 

Als afstammeling van David kon Jezus het Woord van God bezingen, en wel zonder lier.
61

 

Vervolgens worden de eerste hoofdstukken gewijd aan kritiek op Griekse goden en gebruiken. 

Clemens levert, in lijn met Minucius, aan de hand van nog bestaande en in ere gehouden graven, 

bewijzen van hun menselijke herkomst. Hun goddelijke status is daardoor bespottelijk, helemaal 

als je bedenkt dat zij, of liever de van hen afgeleide, zich in verschijnselen ophoudende demonen, 

in materiële objecten vereerd worden. En dan zijn, zo gaat Clemens verder, de immoraliteiten die 
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zij begingen nog niet eens genoemd. Slechts in enkele gevallen, alleen waar gerefereerd wordt aan 

één enkele godheid, spreken filosofen – Pythagoras en Plato worden genoemd – en dichters de 

waarheid.
62

  

 

In het volgende hoofdstuk wordt eraan gememoreerd dat alleen de Schrift de ware leraar is. Daarbij 

citeert Clemens Paulus’ tweede brief aan Timótheüs.
63

 Na een hoofdstuk over de waanzin, de 

vernietigende werking van ‘de gewoonte’, de – in dit geval Griekse – traditie die het ware obstakel 

voor het geloof is,
64

 en een hoofdstuk over het Woord als de ware leraar en het nieuwe licht, haalt 

Clemens tenslotte de Odyssee erbij om woorden te vinden waarmee hij zich van het oude lied kan 

ontdoen.
65

 De ‘gewoonte’(sunètheia), dat wil zeggen de traditie en zijn rituelen, identificeert hij 

daarbij met de dodelijk verlokkende Sirene: 

 
Let us then shun custom; let us shun it as some dangerous headland, or threatening Charybdis, or the Sirens of 

legend. Custom strangles man; it turns him away from truth; it leads him away from life; it is a snare, an 

abyss, a pit, a devouring evil.66  

 

Als op het hoogtepunt van een crescendo – na het eerdere hoofdstuk verhevigt de dramatiek van 

zijn oproep – lijkt hij zijn bemanningsleden, de christenen, toe te schreeuwen in een laatste poging 

aan de dodelijke kolk van het kwaad te ontkomen: 
 

Let us flee, comrades, let us flee from this wave. It belches forth fire […]. […] Pass by pleasure; she beguiles. 

[…] Sail past the song; it works death. […] [B]ound to the wood of the cross thou shalt live freed from all 

corruption.
67 
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Bij zijn indrukwekkende aanval op de dichters zal Augustinus (zie verderop) twee eeuwen later 

deze tekst tot uitgangspunt nemen. ‘De gewoonte’, de tot traditie wordende ritualisering, wordt als 

Sirene en als ‘dreigende Charybdis’ voorgesteld en met de in het onderwijs gebruikte 

voorbeeldteksten geïdentificeerd – of op zijn minst geassocieerd. (Op de veelgestelde vraag hoe het 

taalonderwijs vervolgens zonder – voor-christelijke – voorbeeldtekst voor te stellen is zal 

traditioneel vanuit het christendom Tertullianus’ antwoord gegeven worden: neem het aan als 

vergif en slik het niet door, of varianten daarop.) 

 

 

 

Chrysostomus: De vreze Gods als pedagogisch instrument 

De Griekstalige kerkvader en patriarch van Constantinopel, Johannes Chrysostomus (ong. 347-

407), was niet alleen vermaard als kanselredenaar (vandaar zijn latere benaming ‘chrysostomus’, 

gouden mond), maar hij liet ook meer dan honderd preken na waarin hij ageerde tegen het 

heidendom. Heidense verhalen wees hij af. Net als Clemens en de Didascalia wilde hij ze door 

bijbelse vervangen. In zijn verhandeling An address on vainglory and the right way for parents to 

bring up their children (rond 400)
68

 richtte hij zich tot de catechumenen. De ouders onder hen 

bood hij verteladviezen. Vertel je kinderen in plaats van heidense fabels liever christelijke 

verhalen. “[L]et them not hear frivolous and old wives’ tales.”
69

 Stel een slaaf die daarvoor 

geschikt is aan, of huur anders een deugdzame persoon in.  

 

Haal uw zoon weg bij de oude vertellingen over schapen met gouden vliezen en vertel hem 

bijvoorbeeld het verhaal van Kaïn en Abel. Laat de moeder van uw zoon erbij gaan zitten – 

kennelijk wordt hier de vader aangesproken – als er verteld wordt, zodat ook zij kan deelnemen aan 

de lofprijzing in het verhaal. Als Abel in de hemel wordt opgenomen zal uw zoon, menende dat 

zijn ziel nu een heros wordt, nog meer verwonderd zijn als hij hoort over de opstanding uit de 

dood. De straf van Kaïn moet levendig worden voorgesteld. Zodat uiteindelijk “this fear that comes 

from God, this complete fear has possessed the boy and shakes his soul.”
70

 Na dit verhaal bij het 

eten te hebben verteld laat je het door de moeder nog eens herhalen en laat je het je zoon tenslotte 

navertellen. Als dit verhaal verteld wordt in de kerk vestig daar dan de aandacht op, zodat hij blij is 

het al te kennen terwijl andere kinderen het nog niet kennen. Hierna zal het vast in zijn geheugen 

komen te staan. Ter vergelijking zou je daarna het verhaal van Izaak en Esau kunnen vertellen. 

Daaruit zijn tal van morele lessen te leren. Zoals het eren van je vader en het afleren van gretigheid 

naar eten.  

 
If a story can so master the children’s soul that it is thought worthy of belief, the veritable truth, it will surely 

enthrall them and fill them with great awe.
71

  

 

Verder luidt het advies de niet-bijbelse gewoonte los te laten je kinderen te vernoemen naar hun 

voorouders. Beter is het hen bijbelse namen te geven: “call your children by the names of the 

righteous”.  Met grote nadruk wijst Chrysostomus – net als Clemens, hierboven – de binding met 

gewoontes af. “And do not, I pray, follow Greek customs […] which bring certain destruction to 

those who practice them”.
72

  
 

Tenslotte mag de jongen als hij groter is meer angstaanjagende verhalen horen, over goddelijke 

straffen, de hel, de zondvloed, de vernietiging van Sodom, de slavernij in Egypte, “whatever stories 

are full of divine punishment.” Als hij nog ouder is kan het Nieuwe Testament verteld worden, 
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‘daden van genade en daden van de hel’.
73

 De pedagogische ‘vreze Gods’, het dreigen met de straf 

des Heren, zoals we dat ook vinden in Augustinus’ De catechisandus rudibus, maakt, zo kunnen 

we hieraan toevoegen, ook deel uit van de paideia kyriu. De dreiging met straf ligt, zoals we bij 

Auerbach zagen, aan elke bijbeltekst ten grondslag.  

 

Zo ondubbelzinnig als de hiervoor besproken commentaren de voorbeeldteksten verwerpen die de 

wereld verheerlijken en het daarbij niet zo nauw nemen met de deugd, zo complex en uiteenlopend 

van karakter zijn de volgende drie commentaren. In grote lijnen komen hun standpunten overeen 

met de volgende typering. Bij Basilius: betekenisverandering, christianisering van de voor-

christelijke voorbeeldtekst, bij Hiëronymus: selectieve acceptatie van de voor-christelijke 

voorbeeldtekst, en bij Augustinus: dienstbaar maken van de voor-christelijke voorbeeldtekst aan de 

christelijke leer of als dat niet kan afwijzen. De drie worden in chronologische volgorde besproken. 

 

 

 

3.3. Basilius van Caesarea: Kerstener van heldendom 

 

De bijdrage van bisschop Basilius (ong. 330-379), al bij het leven ‘de Grote’ genoemd, aan de 

voor-christelijke, literaire voorbeeldtekst is het aanleggen van een christelijke norm geweest. Deze 

kerkvader en tevens verdediger van de Oosterse Kerk tegen ketterij was een wat we nu zouden 

noemen ‘christelijke humanist’. Een deel van zijn opleiding kreeg hij aan de Atheense Academie 

(die hij tezelfdertijd met de aanstaande keizer Julianus bezocht). Opgegroeid in een vroom 

christelijk milieu stonden Basilius en zijn jongere broer Gregorius van Nyssa met hun vriend 

Gregorius van Nazianze bekend als ‘De drie Cappadociërs’. Basilius was niet alleen veruit de 

belangrijkste van de drie maar ook degene met de meeste aspiraties op pedagogisch gebied. In een 

verhandeling die zo bruikbaar is gebleken dat zij nog eeuwen is blijven figureren onder pedagogen 

heeft hij de klassieke voorbeeldteksten gepropageerd voor in het onderwijs, niet zonder daaraan 

katholieke maatstaven te verbinden. In de eeuwen daarop en opnieuw in de Renaissance zal het 

geschrift als normstellend voor de studie der klassieken worden aangewend.
74

 

 

Basilius schreef zijn Aan de jongelingen: hoe zij nut kunnen trekken uit de profane letteren (365) 

naar hij zelf zegt voor zijn neefjes.
75

 Leunend op tal van klassieke auteurs, en dan vooral op Plato 

en Plutarchus, zocht hij de goede kwaliteiten van de dichters te rijmen met een christelijke 

opvoeding. Na een korte inleiding, waarin hij zijn lezers op vaderlijke wijze adviseert en hen 

waarschuwt voor het gedachteloos aanvaarden van dichters die zij op school te lezen krijgen, volgt 

een herinnering aan het geloofsartikel waaraan bij de doop trouw is gezworen. Het afstand nemen 

van de wereld en de tradities der voorouders is onverbrekelijk aan de doop verbonden.
76

 

 
Jongelui, wij beschouwen dit menselijke leven als zonder enige betekenis; wat ons slechts daartoe nut 

verschaft, aanzien wij geenszins als een goed en wij bestempelen het ook niet als zodanig. De schittering van 

ons voorgeslacht, de sterkte, de schoonheid en de gestalte van het lichaam, de eerbewijzen vanwege alle 

mensen, […] of wat men ook zou kunnen noemen onder de menselijke zaken, dat alles waarderen wij niet als 

iets groots of betrachtenswaardigs. … [W]ij doen alles met het oog op de voorbereiding van een ander leven.
77  
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Om ons voor te bereiden op de strijd ter wille van dat andere leven echter,  

 
moeten wij omgang zoeken met dichters en geschiedschrijvers en redenaars en met alle mensen, van dewelken 

enig nut kan uitgaan voor de zorg voor onze ziel.
78  

 

Daarbij verwijst hij naar de passage uit de Politeia (429 D-E) waar Plato de plaats van de dichters 

in de opvoeding vergelijkt met de grondverf die voor wol gebruikt wordt, dus als voorbereiding.
79

 

Zo kunnen we deze ‘dingen van buiten’ (d.i. van niet-christenen) zien als voorafgaand aan ‘de 

heilige onderrichtingen’. “En als wij gewoon zijn de zon in het water te zien, zullen wij onze ogen 

keren naar het licht zelf.”
80

  

 

Je kan ‘de wijsheid van buiten’ ook vergelijken met het sieraad van bladeren rond een vrucht. Of 

met Mozes, zoals die eerst zijn verstand had geoefend bij de Egyptenaren voordat hij overging ‘tot 

de beschouwing van het Zijn’.
81

 Zodra de tekst aanleiding geeft tot navolging van slecht gedrag 

moeten de kinderen hun oren dicht stoppen, net zoals, zo beweert Basilius, Odysseus deed als 

bescherming tegen de zangen der Sirenen.
82

  
 

Want de omgang met slechte woorden is de weg naar de daden. […] Derhalve zullen wij niet in alles de 

dichters prijzen; niet als zij lasteren en spotten, of wellustelingen en dronkaards voorstellen; niet, als zij het 

geluk begrenzen tot een gevulde tafel en liederlijke gezangen. Het minst van al zullen wij hen volgen, als zij 

spreken over de goden, en zeker niet als zij over verschillende goden spreken, die het dan onderling niet eens 

zijn.
83

  
 

We moeten “slechts het aangename en het lieflijke uit zulke geschriften halen”, net als de bijen niet 

de bloem in zijn geheel willen maar alleen de honing.
84

 

 

Kortom, het gaat erom bij profane auteurs, om lessen in de deugd te vinden.
85

 Bijvoorbeeld, zoals 

Odysseus zich gedroeg tegenover prinses Nausikaä. Naakt aangespoeld aan het strand trof 

Odysseus haar, maar hij hield zich verborgen in de struiken. Eenmaal door het als liederlijk bekend 

staande volk der Faiaken ontvangen dwong hij respect af.
86

 Ook Heracles kunnen we ons ten 

voorbeeld houden, toen hij van twee vrouwen, door wie hij in zijn jeugd op de proef werd gesteld, 

de mooie en wellustige afwees en voor de magere en onverzorgde maar deugdzame koos. Hij koos 

ervoor ‘een god’ te worden, ook al zouden veel inspanningen daartoe zijn deel zijn.
87

 Nog een 

voorbeeld van een ‘voortreffelijke daad’ die aan de bijbel doet denken is die van de wijze Griek die 

zich door een dronkaard in zijn gezicht liet slaan tot die er vanzelf mee ophield, om vervolgens te 

volstaan met op het voorhoofd van de dader ‘X fecit’ te schrijven.
88

 Zo zijn er meer daden in de 

profane literatuur die ontleend lijken aan de Schrift.
89
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 Basilius 1959, Aan de jongelingen: 5: 31-33. 
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 Basilius 1959, Aan de jongelingen: 5: 38. 
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 Basilius 1959, Aan de jongelingen: 7: 45-46. 
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 De mening dat de Schrift als inspiratiebron gediend had voor heidense auteurs, met het argument van anciënniteit, 

was wijdverbreid (Droge 1989). Zo namen christelijke Homerusinterpreten de joodse visie over dat Homerus aan 

Mozes een voorbeeld had genomen, zodat ‘zelfs Homerus nu en dan de waarheid sprak’ (Bartelink 1986: 21; 
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Dan volgt het puriteinse voorschrift dat telkens in de literatuurgeschiedenis weer op zal duiken en 

dat hier om die reden uitgebreid wordt geciteerd: 

 
De zuivering van de ziel nu is, om het in het kort en voor jullie toch voldoende duidelijk te zeggen: verachting 

te hebben voor de genoegens van de zinnen: niet de ogen te verzadigen met ongewone vertoningen van 

goochelaars of met de aanblik van lichamen die de prikkel van het genot in ons steken; niet door de oren een 

verderfelijke melodie in de ziel laten lopen. Want inderdaad [refererend aan Plato’s oordeel over de muziek in 

Politeia 401D en 424B-E, vert.], uit dergelijke soort muziek ontstaan er van nature passies, vruchten van de 

laagheid en gemeenheid. Een andere muziek moeten wij integendeel nastreven, die beter is en naar het betere 

voert, die ook David, de dichter van de gewijde zangen, gebruikte om de koning, naar men zegt, uit zijn 

waanzin te rukken. […] En wat zou men zeggen over het verbod, de genoegens van tastzin en smaak na te 

jagen? Alleen dit: ze verplichten degenen die met zulke dingen bezig zijn ertoe te leven als dieren, gebogen 

over hun buik en wat daaronder is. Kortom, men moet het lichaam eenvoudigweg gering achten als men niet 

wil begraven worden in zijn genoegens als in een mesthoop.
90 

 

 

Vervolgens worden uitspraken van Plato zo uitgelegd alsof zij hetzelfde betekenen als die van 

Paulus. “Ofwel moet men zich in zulke mate [aan het lichaam] hechten, zegt Platoon, als men er 

hulp tot de wijsheid in vindt. Dat lijkt me in overeenstemming met de raad van Paulus: geen zorg 

voor het lichaam te hebben uit vrees de passies ervan aan te wakkeren.”
91

 Vervolgens kunnen 

Diogenes en Socrates model staan voor het afwijzen van rijkdom ten gunste van wijsheid.
92

 

Tenslotte wijst Basilius zijn neven op de betrekkelijkheid van de ouderdom, gehouden tegen de 

eeuwigheid, en op het belang ervan alles op je levenspad mee te nemen dat ook maar van enig nut 

kan zijn voor de onsterfelijke ziel.
93

 

 

 

 

Een ‘deugdzame Odysseus’ 

Wat was Basilius’ bedoeling met dit geschrift? Hoe heeft hij bijvoorbeeld de haast onmogelijke 

opgave bedoeld voor zijn leerlingen op eigen kracht het deugdzame van het ondeugdzame te 

scheiden in een tekst die vol staat met betekenissen waar elke christen aanstoot aan moet nemen? 

Men heeft zich aan veel verschillende interpretaties gewaagd. Zo betekende Basilius’ traktaat voor 

de een niet meer dan een ‘grammaticale verhandeling’, voor de ander een ‘verdedigingsrede voor 

monastieke ascese’, voor weer een ander de ‘Magna Charta van het christelijke humanisme’.
94

 

Moderne interpretaties worden niet moe te benadrukken dat Basilius eerder tegen de gevaren van 

heidense, klassieke teksten wilde waarschuwen dan ze te willen aanbevelen.
95

 Als we Basilius’ 

werkwijze nader analyseren kan ons iets duidelijk worden van de eigenlijke bedoelingen van het 

geschrift. 
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Volgen we hiertoe de classicus E.L. Fortin. Deze stelt zich om te beginnen de vraag waarom 

Basilius de lezer voorhoudt alsof Odysseus’ oren werden dichtgestopt ter bescherming tegen de 

Sirenen. Net als iedereen met enige scholing moet ook Basilius destijds geweten hebben dat de 

held zijn oren juist open wilde houden. Zo zijn er meer voorbeelden waaruit blijkt dat Basilius niet 

las wat er stond bij de voor-christelijke auteurs die hij aanhaalt, maar dat hij daar een eigen 

invulling aan gaf. Basilius noemt Homerus’ dichtwerk een ‘loflied op de deugd’ (5: 30). Ter 

illustratie hiervan herinnert hij zijn neven eraan hoe Odysseus, die na zijn schipbreuk op een strand 

was aangespoeld, zijn naaktheid voor Nausikaä verbergt ‘met de deugd als met een mantel’ (5: 31). 

Vervolgens verwerft hij, aldus Basilius, met deugdzame woorden respect bij de prinses, waardoor 

de Faiaken naderhand de ‘wulpsheid waarin zij leefden’ (5: 32) achterwege lieten, ‘en allen naar 

hem opkeken en hem navolgden’ (5: 33).  

 

Ook van deze voorstelling van zaken laat Fortin weinig heel. Zo bedekt Odysseus zijn manlijke 

delen niet ‘met de deugd als met een mantel’, maar met een bladerrijke tak, boezemt hij de prinses 

aanvankelijk geen eerbied in maar angst, blinken ook zijn eerste woorden niet uit van 

deugdzaamheid maar van slimheid, is haar antwoord al even weinig oprecht omdat ze meteen naar 

een manier zoekt om haar gesprek met een man te verbergen voor haar ouders (een opzet die alleen 

lukt dankzij een leugentje-om-bestwil van Odysseus), en last not least is ook het deugdzame 

voorbeeld dat volgens Basilius de Faiaken zouden navolgen niet naar de tekst van de Odyssee. 

Daar geldt slechts bewondering voor diens slimheid en ervarenheid in de krijgsvoering.
96

  

 

Ons rest de vraag, aldus Fortin, waarom Basilius bewust en bij herhaling zijn bronnen vervalste. 

Een verschijnsel dat weinig voorkwam in die tijd. Hij moet daar een bijzondere beweegreden voor 

gehad hebben, omdat zijn voorbeelden uit de Odyssee bij iedereen bekend waren, en ook omdat uit 

zijn overige werk blijkt dat hij hoge eisen stelde aan de kunst van het citeren. Ook in dit werkje 

neemt hij wat dat betreft zorgvuldigheid in acht. Evenmin laat zijn werkwijze zich verdedigen door 

erop te wijzen dat hij zijn voorbeelden ontleend heeft aan de in zijn tijd veel gebruikte Homerus-

interpretaties (zoals de bij noot 96 genoemde Questiones Homericae). Zijn voorbeelden komen 

daarmee nauwelijks overeen. Volgens Fortin heeft het, in tegenstelling tot wat wel beweerd is, 

nooit in de bedoeling van het christendom gelegen om Homerus, die altijd een bedreiging is 

gebleven, op de een of andere manier te sanctioneren. “[T]hey never ceased to look upon him as a 

purveyor of false values”.
97

 Voor een nieuwe tekstinterpretatie moet voor Basilius dus een 

dringende reden zijn geweest.  

 

Als mogelijkheid voor een verklaring resteert naar Fortins mening alleen het streven voor-

christelijke auteurs een ‘eigen’, christelijke interpretatie te geven. Het is een bekend feit, aldus de 

classicus, dat de betekenis van een tekst bepaald wordt door wat de lezer al voordat hij gaat lezen 

daarin meent te vinden. Wie van meet af aan geleerd heeft dat klassieke literatuur gewijd was aan 
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de – christelijke interpretatie van de – deugd, zou daarvan een bevestiging zoeken in wat hij leest.
98

 

Het risico van met een voor-christelijke auteur in aanraking te komen werd zo geneutraliseerd door 

deze auteur vanuit een christelijke zienswijze te lezen. Daardoor, zo tekent Fortin aan, ontstond 

tevens de indruk van een grotere verwantschap tussen deze literatuur en de bijbel dan er in feite 

was.
99

  

 

Fortin komt dan tot het zwaarwegende oordeel: “If the secret of Basil’s success lay anywhere, it 

was, to use his own analogy, in his ability to fill the ears of his students with the metaphorical wax 

of Christian principles. […] [O]nce immunized against all dangers from without, [the student’s] 

mind would tend to reject as a foreign substance any element that could not be integrated into the 

Christian scheme.”
100

 Om deze reden zal het Basilius’ opzet zijn geweest dat zijn studenten zijn 

opzettelijk gemaakte fouten als zodanig herkenden, zo gaat Fortin verder. Hij gaf ze daarmee als 

het ware de middelen in handen om andere teksten op overeenkomstige wijze te behandelen en zo 

greep te krijgen op de implicaties van het geloof. Op die manier zijn Basilius’ ‘leugens’ te zien als 

doelgerichte strategie die hij aan zijn studenten voorlegt. Niet voor niets vergelijkt Basilius (3: 11-

13) zijn werkwijze, aldus Fortin, met die van Mozes en Daniël. Ook zij ontleenden hun wijsheid 

aan hun geestelijke opponenten en zelfs onderdrukkers (resp. de Egyptenaren en de Chaldeeën). 

Ook al had de kerk de traditionele opvoeding in de loop der tijd in de woorden van Henri Marrou 

‘volledig geaccepteerd’, de kerkvaders wilden alles behalve de traditionele betekenis die aan de 

inhoud werd gegeven overnemen.
101

  

 

Vervolgens brengt Fortin een historische context aan bij Basilius’ geschrift. Julianus’ edict uit 362 

verbood christelijke leraren les te geven in Homerus. ‘Zonder te liegen’ zou dat immers onmogelijk 

zijn. Dit edict van Julianus was, aldus Fortin, niet zozeer tegen het ongeloof in de oude goden 

gericht maar tegen de aanval op menselijke voorbeeldigheid die in de verhalen tot uitdrukking 

kwam. Onder het mom de literatuur te verdedigen ontnamen de christenen haar haar belangrijkste 

pedagogische taak. “The image that [the Christians] created of [Homer] bears eloquent testimony 

to both the vitality of their religious convictions and the lengths to which they were prepared to go 

in order to propagate them.”
102

 De kunst van het ‘liegen’, zo prominent tegen de dichters in stelling 

gebracht, kreeg van nu af aan het positieve label ‘economie van de waarheid’ te zijn.
103

  

 

Tot zover Fortin. Nog in de 20
e
 eeuw kon zijn interpretatie van Basilius’ ‘economie van de 

waarheid’, door de humanist en pedagoog Vives begin 16
e
 eeuw onderschreven,

104
 op instemming 

rekenen van pedagogen. Zo stelde een rector en Basiliusvertaler zich anno 1906 nog op een lijn 

met Basilius’ en Vives’ waarschuwingen tegen heidense teksten, waarvan ‘de goudkorrels van het 
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waardeloze gruis’ gescheiden moesten worden.
105

 In zijn inaugurele rede over Basilius’ traktaat, 

gehouden in 1946 voor de R.K. Universiteit te Nijmegen, schrijft patroloog M. Goemans:   

 
Het behoeft geen betoog, dat ook voor onze hedendaagsche grieksch- en latijn-studeerende jeugd een 

onvoorwaardelijke overgave, een onvoorwaardelijk lezen en bestudeeren der klassieke literatuur niet alleen 

niet aanbevelenswaardig, maar ook ongeoorloofd is. Hier geldt nog steeds hetzelfde godsdienstig-zedelijke 

princiep uit Basilius’ tijd, dat een reserve oplegt. De keuze […] mag o.i. echter niet worden overgelaten aan 

de jeugd zelf, maar behoort tot […] de verantwoordelijke taak der opvoeders, der leraren. […] [N]ooit mag de 

schoone kunstzinnige vorm de reden worden voor de lezing en bestudeering van een verwerpelijken of voor 

de jeugd schadelijken en gevaarlijken inhoud.
106

 

 

 

 

Aan de basis van de hagiografie 

Basilius beijverde zich in de kunst van de betekenisverandering, zoals ook blijkt waar hij zich voor 

het genre van de hagiografie inzette. In heidense mythen en fabels beval hij aan gevleugelde 

woorden uit de bijbel over te nemen, zoals de Spreuken van Salomo. Ook zocht hij naar een 

verwerking in mythen en fabels van bewonderenswaardige daden en verhalen van heiligen.
107

 Als 

hij de traditionele plaats van de voorvaderen bespreekt in het door hemzelf bedreven genre van het 

loflied (encomium laudatio), komt de pedagogische kern van het epos ter discussie te staan: de 

voorbeeldwerking van de roem en de triomf van de aardse verschijnselen. Over zijn 

‘christianisering’ van het loflied citeert G.J.M.Bartelink Basilius als volgt:  
 

“Wij kunnen [de heilige Mamas] niet volgens de wetten van het profane encomium verheerlijken; wij kunnen 

niet over illustere vaderen en voorvaderen spreken, want het zou schandelijk zijn hem die door eigen deugd 

glanst, met vreemde sieraden te smukken”. En elders: “Laat een ander maar de vaderstad en de afkomst van 

de gestorvene prijzen”.
108  

 

Door uit te weiden over de vaderstad van de martelaar die je vereert vergeet je als christen ‘het 

wezenlijke’. “‘Wat doet het er toe of een stad prachtige trofeeën heeft opgericht, een gunstige 

ligging heeft, rijke kudden vee en paarden bezit of hoge bergen?’” In zijn lofrede op een andere 

heilige wekt Basilius’ jongere broer, Gregorius van Nyssa, de indruk “dat hij geen prijzende 

woorden aan diens vaderstad wil wijden, omdat dit voor een christen geen zin heeft”. Verderop in 

zijn rede kan Gregorius het toch niet laten, en alsnog weidt hij dan uit over zijn vaderstad. Om 

tenslotte nog even toe te voegen: “‘Maar dat heeft niets met onze bedoeling te maken’.”
109

  

 

We staan hier op een historisch breukvlak tussen twee elkaar slecht verdragende, narratieve 

grondhoudingen. Een op het hiernamaals gerichte wereldverzaking vervangt de in de wereld 

gewortelde heroïek en erotiek. De grondslag wordt gelegd voor de hagiografie die tot bloei kwam 

in de Middeleeuwen. Deze en andere toepassingen van betekenisverandering vinden we hierna in 

hoofdstuk 4. 
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3.4. Hiëronymus: Kerkvaderlijk model van verscheurdheid  

 

In de vierde eeuw versoepelde de houding tegenover voor-christelijke literatuur zich, zoals we 

hierboven bij Basilius zagen. Zo is bijvoorbeeld de retoriekleraar Lactantius (ong. 260- ong. 340) 

haar, na zijn – late – bekering tot het christendom, in veel opzichten goedgezind gebleven.
110

 

Hetzelfde geldt voor Sophronius E. Hiëronymus (340-420). Als vurige asceet die zich jarenlang in 

de woestijn had teruggetrokken om zich daarna tot priester te laten wijden, staat Hiëronymus 

tevens bekend om zijn liefde voor de voor-christelijke klassieken. Op Augustinus na zou 

Hiëronymus als christelijk schrijver de grootste belezenheid van zijn tijd ontwikkelen. Zelf was hij 

schoolgegaan bij de bekende grammaticus, retoriekleraar en Vergilius-commentator Donatus. Daar 

ontwikkelde hij zijn grote belangstelling in Griekse en Latijnse letteren. Voor zover hij dat 

tenminste, als verklaard wereldverzaker, met zijn geweten kon rijmen. Zo schrijft hij in een brief: 

 
Read, I beg of you, Demosthenes or Cicero (or if you do not care for pleaders whose aim is to speak plausibly 

rather than truly) read Plato, Theophrastus, Xenophon, Aristotle, and the rest of those who draw their 

respective rills of wisdom from the Socratic fountainhead. Do they show any openness? Are they devoid of 

artifice? Is not every word they say filled with meaning? And does not this meaning always make for 

victory?
111

  
 

Ook in andere brieven doet Hiëronymus dergelijke aanbevelingen. Zo schrijft hij elders:  

 
Let philosophers take for models Pythagoras, Socrates, Plato, and Aristotle. Let poets strive to rival Homer, 

Vergil, Menander, and Terence. Let writers of history follow Thucidides, Sallust, Herodotus, and Livy. Let 

orators find masters in Lysias, the Gracchi, Demosthenes, and Tully.
112

  

 

Een lofzang die hij elders bekrachtigt met: 

 
[F]or almost all the books of all these writers […] are extremely full of erudition and philosophy.

113
  

 

Als talenmens – en vertaler van de bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks in het Latijn – vergeleek 

Hiëronymus de schoonheid van de Schrift met de taal van de dichters.  

 
What is more melodious than the Psalter, which in the manner of our Flaccus, and of the Greek Pindar, now 

courses along in iambic verse, […], now advances with the halffoot? […] What is more stately than Solomon. 

What is more perfect than Job?
 114

 

 

Wie deze teksten vertaalt, zo gaat de schrijver verder, vergaat het als bij het vertalen van Homerus: 

zelfs van de beste dichter verdwijnt veel zeggingskracht.  

 

Hier spreekt de liefhebber. De verheerlijking van voor-christelijke geschriften, zelfs al worden ze 

vergeleken met de Schrift, staat voor een gelovig christen echter gelijk aan blasfemie. Hiëronymus’ 

geweten werd daardoor op de proef gesteld. Soms, als hij zich opstelde in de lijn van de Schrift,  

voerde hij charges uit tegen zijn anders zo geliefde schrijvers. In zijn vroege brieven was hij daarin 

bijzonder fel. De werken der dichters en seculiere wijzen vergeleek hij bijvoorbeeld eens met de 
‘stronken’ die de verloren zoon uit Lucas 15 begeerde toen hij zag dat de zwijnen ermee gevoederd 

werden, omdat hij zo’n honger had. Deze ‘stronken’
115

 heetten bij Hiëronymus ‘voedsel voor de 

demonen’. Onder deze benaming zouden zij in de strijd tegen de letteren geschiedenis maken.  
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The food of demons is the songs of the poets, secular wisdom, the pomp of rhetorical words. These delight all 

by their soothing quality: and whilst they catch our ears with verses that flow on with sweet modulation, they 

also pierce our soul, and overcome the interior of our breast. But when they have been studied with the 

greatest zeal and labor, they contribute nought else to their readers, but empty sound and noisy speech. No 

fullness of truth, no refreshing justice is found there. Those who pursue such studies persevere in a poverty of 

truth and in a lack of virtues.
116

  

 

Niet alleen de dichters maar alle voor-christelijke geschriften krijgen er dan van langs. Zo moet hij 

tot zijn spijt toezien hoe priesters des Heren ‘onder verwaarlozing der Evangeliën en der Profeten’ 

komedies lazen, liefdesliederen en herdersgedichten, zich aan Vergilius hechtten en ‘uit vrije wil 

de wandaad begingen die voor de jeugd uit noodzaak was geboren.’
117

 Dit herinnert aan de 

uitspraak van Auerbach bij zijn tekstanalyse van de bijbel: wie weigert zich te onderwerpen is een 

rebel. Bij geen der kerkvaders kwam het dilemma dat dit met zich bracht zo sterk tot uiting als bij 

Hiëronymus. In een beroemde brief aan de maagd Eustochium – de adellijke Romeinse die hem 

nadien in 386 met haar vriendin Paula op weg naar Bethlehem zal volgen om daar samen een 

klooster te stichten – schrijft hij in Rome anno 384:  

 
Do not seek to appear over-eloquent, or compose trifling songs in verse …. What concord hath light with 

darkness? What concord hath Christ with Belial (2 Cor. 6, 14)? What has Horace to do with the Psalter, Vergil 

with the Gospels and Cicero with the Apostel (Paul)? […] [W]e ought not to drink the cup of Christ and the 

cup of devils at the same time (1 Cor. 10, 21). Let me relate to you the story of my own unhappy 

experience.
118

 

 

Wat dan volgt is de beschrijving van een koortsdroom. Bij vele generaties lezers heeft het visioen 

dat Hiëronymus in deze droom zag tot de verbeelding gesproken, zelfs zo dat het het model is 

geworden voor de gewetensnood van elke christen die welgevallen had in heidense literatuur. Op 

zijn pelgrimsreis naar Jeruzalem, in 375 in Antiochië, kreeg hij zijn koortsaanval, zo schrijft hij. 

Terwille van zijn geloof had hij op deze reis afstand kunnen nemen van zijn familie, zijn vrienden, 

en zelfs van de voeding die hij gewend was, maar hij had het niet kunnen laten, na een vasten of 

een wake opnieuw Cicero en Plautus ter hand te nemen. Hij droomde dat hij voor Gods troon 

moest verschijnen. Op de vraag wie hij was antwoordde hij dat hij een christen was. Toen sprak 

‘Hij die voorzat’: “‘Thou liest; thou art a Ciceronian, not a Christian. For where thy treasure is 

there will thy heart be also.’” Daarop smeekte Hiëronymus om genade en zwoer: “O Lord, if ever 

again I possess worldly books or read them, I have denied thee.’”
119

 

 

Nadien zou hij, zo schreef hij later aan dezelfde Eustochium, vijftien jaar lang geen heidense 

literatuur meer hebben aangeraakt.
120

 In die tijd krijgt Hiëronymus het verwijt te horen dat hij zich 

niet aan de door hem gezworen eed had gehouden. In Bethlehem, waar hij zich – na hevige 

godsdienstige conflicten met zijn meerderen te Rome – als leraar in de grammatica in een klooster 

had teruggetrokken, behandelde hij toch weer ‘zijn eigen Maro’ (Vergilius) met zijn leerlingen. 

Ook andere dichters en geschiedschrijvers kwamen daarbij.
121

 Hiëronymus als pedagoog had, zo 

blijkt hieruit, een ander geweten dan als boeteling. Geïrriteerd verweerde hij zich tegen de 

                                                                                                                                                                 
exegeten van de parabel van de verloren zoon, waarschijnlijk al sinds Origenes, niet ongebruikelijk de peulen of 

schillen, waarmee de berooide en hongerige jongeman de varkens zag voeren, als een beeld te zien van de profane 

letteren.”  
116

 Ellspermann 1949: 159. 
117

 Ellspermann 1949: 158. 
118

 Ellspermann 1949: 159-160. 
119

 Ellspermann 1949: 160-161. Zie ook Scholl 1976: 522-525. 
120

 Volgens Eduard Norden zou menig monnik in de Middeleeuwen last krijgen van dezelfde kwalen als van 

Hiëronymus: “[I]n einselnen tiefer angelegten Naturen [ist] der alte Kampf immer wieder von neuem ausgefochten 

worden” (Norden 1923: 460). Zie ook hoofdstuk 4. 
121

 Ellspermann 1949: 164. 



 85 

verwijten: “[W]hen a man makes a dream into a crime, I can quote to him the words of the 

prophets who say we are not to believe dreams.”
122

  

 

In een brief met pedagogische adviezen die hij in 403 op verzoek van een christelijke moeder, 

Laeta, voor haar dochter Paula schreef, wijst hij elk contact met heidense auteurs af:  
 

[The soul] must learn to hear nothing but what belongs to the fear of God. It must have no understanding of 

unclean words, and no knowledge of the world’s songs. Its tongue must be steeped while still tender in the 

sweetness of the psalms. […] The very words which she tries bit by bit to put together and to pronounce ought 

not to be chance ones, but names specially fixed upon and heaped together for the purpose, those for example, 

of the prophets or the apostles or the list of patriarchs from Adam downwards as it is given by Mathew and 

Luke.
123  

 

Chrysostomus stelde voor, zoals we hierboven zagen, de naamgeving van kinderen te kerstenen, 

Hiëronymus stelde voor de namenlijsten van goden en heroën door die van heiligen te 

vervangen.
124

 

 

 

 

Hiëronymus’ huwelijk: ‘knippen, scheren en huwen’ 

Belangrijker nog dan zijn angstvisioen is de allegorie waarmee Hiëronymus in 397 zijn houding in 

positieve zin verantwoordt tegenover de heidense literatuur. Zijn correspondent Magnus vraagt 

hem waarom hij zo vaak voorbeelden aanhaalt van voor-christelijke auteurs. Zijn antwoord daarop 

is dat er zowel sterke als zwakke kanten zitten aan hun literatuur. Zijn advies aan geloofsgenoten is 

dan ook om met heidense literatuur te doen als in Deuteronomium, waar aangegeven is hoe te 

handelen na een overwinning in de strijd.
125

 Als een mooie vrouw in je bezit is gekomen dien je 

haar haar en nagels te knippen en haar gewaad te vervangen. Zweert ze haar afgoderij vervolgens 

af, dan dien je haar tot vrouw te nemen. Op dezelfde manier, als slavin, dient de heidense literatuur 

te worden behandeld. Onderwerp haar aan het ceremonieel van dienstbaarheid en maak haar 

afgoden onschadelijk. Vervolgens verdient zij de achting die een gelijkwaardige toekomt.  

 

Alsof hij zichzelf zo’n huwelijk toewenst in het echt, schrijft hij:  

 
Is it surprising that I too, admiring the fairness of her form and the grace of her eloquence, desire to make that 

secular wisdom which is my captive and my handmaid, a matron of the true Israel? Or that shaving off and 

cutting away all in her that is dead whether this be idolatry, pleasure, error, or lust, I take her to myself, clean 

and pure, and beget by her servants for the Lord of Sabaoth? My efforts promote the advantage of Christ’s 

family, my so-called defilement with an alien increases the number of my fellow-servants.
126

  

 

Hier dus weer heel andere taal dan het eerdere ‘voedsel voor demonen’.  

 

Om welke ‘haren, nagels en gewaad’ het Hiëronymus is begonnen bij het dienstbaar maken van de 

heidense letteren, legt hij in een andere brief nog eens uit: “[I]f we find anything superfluous 

concerning idols, love, care for worldly possessions, these we shave, these we reduce to baldness, 

these we pare with a sharp knife as we do when we cut our nails.”
127

 Het gevaar zit hem, kortom, in 
afgoderij of heldenverering, verleiding door erotiek en door aardse goederen. Hiermee stelt 
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Hiëronymus de norm voor de christelijke censuur op voor-christelijke voorbeeldteksten in het 

onderwijs. In later eeuwen zal deze norm blijven gelden.  

 

Welke van Hiëronymus’ commentaren het meest op de geschiedenis van de pedagogische 

voorbeeldtekst heeft ingewerkt, zijn visioen in de brief aan Eustochium met de afwijzing of zijn 

allegorie in de brief aan Magnus met de aanprijzing is de vraag.
128

 De aanvankelijke integrale 

afwijzing die we in de christelijke commentaren aantroffen lijkt in ieder geval te zijn bijgesteld. 

Hiëronymus’ spectrum van weifelmoedigheid, van het rabiate ‘nee’ via ‘vooruit dan maar omdat 

het moet’ naar ‘haal de goede dingen eruit’, zullen we bij Augustinus echter niet meer terugvinden.  

 

 

 

3.5. Augustinus: Scheiding van onderwijs en literatuur als nut van onnut 

 

De zielzorger 

Weinig kerkvaders hebben zich zo bekommerd om de ‘tempel Gods’, de ziel van de gelovige, als 

Aurelius Augustinus (354-430). Niet voor niets noemt F. van der Meer in zijn ook internationaal 

veelgeroemde biografie Augustinus al in de titel ‘De zielzorger’. In de ogen van zijn vele 

bewonderaars werd Augustinus, die zich na zijn loopbaan als retoriekleraar in Milaan als 38-jarige 

tot priester had laten wijden, gezien als tegelijkertijd “geleerd, vroom, beroemd en vriendelijk”, zo 

schrijft Van der Meer.
129

 De andere ‘reus’ onder de Augustinusbiografen, Peter Brown, voegt 

daaraan toe: “Augustinus vertelde [de Christenen] precies datgene waaraan een gedemoraliseerde 

gemeenschap behoefte had. Hij schonk hun een eigen identiteit, hij vertelde ze waar ze 

thuishoorden en waaraan ze trouw moesten blijven. […] ‘O, hooggeboren geslacht van 

vreemdelingen op aarde, […] u hoort niet hier, u hoort elders.’”
130

 Van de preken van Augustinus 

zijn meer dan duizend bewaard en die over de psalmen zijn niet alleen de mooiste maar zij gelden 

ook als unicum in de patristieke literatuur.
131

 Naadloos sloot hij in deze preken aan bij eenvoud en 

de grilligheid van zijn gehoor. Overal waar hij optrad, zo meldt Van der Meer, verzamelden zich 

snelschrijvers om hem heen die zijn woorden kopieerden om deze onmiddellijk naar alle plaatsen 

in het Romeinse Rijk te zenden.  

 

Naast een diep respect voor Augustinus’ patristieke belichaming van zijn (katholieke) Kerk, oefent 

Van der Meer ook heftige kritiek uit. Zo heeft hij deze grootste van de kerkvaders, naar wie toch 

over het algemeen in positieve zin verwezen wordt, in zijn paragraaf ‘De liquidatie van het 

heidendom’ een leidende rol gegeven. In het besef in deze studie juist de donkere kant (in de 

dubbele betekenis van: laakbaar volgens nu gangbare ideeën en van: nog niet eerder belicht) van 

hooggekwalificeerde oeuvres niet te kunnen ontwijken, halen we juist deze paragraaf naar voren. 

We vinden daarin een min of meer verklarende context voor hier aan de orde te stellen 

tekstfragmenten.  

 

In genoemde paragraaf toont Van der Meer Augustinus als aanjager van het destijds heersende, en 

door keizerlijke edicten bekrachtigde, zuiveringsideaal van een nog steeds voort sluipend 

heidendom.
132

 Niet alleen werden daarbij “de gemene eunuchen van de Moeder der Goden”, met 
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hun wiegende heupen uit het Carthago van Augustinus’ jeugd, en “de riten die wel oud waren doch 

zo gemeen, dat de matrones die ze bijwoonden zonder te blozen, wellicht dingen zagen die nog 

nooit bij haar waren opgekomen”
133

 tot doelwit, niet alleen de circussen met hun rauwe spelen of 

de altaren waaraan werd geofferd (zoals Augustinus dat in het ouderlijk huis zijn vader had kunnen 

zien doen, waarbij hij misschien nog meer lette op de weerzin in het gezicht van zijn vroom-

christelijke moeder Monnica ). Nee, het volledige uitwissen van zichtbare voorwerpen, symbolen 

en riten stond op het programma. Alleen zo, door standvastigheid tegenover dergelijke zaken aan 

de dag te leggen, kon het kerkvolk die staat van vroomheid bereiken waarmee de Stad van God 

voor hen toegankelijk werd.  

 

Om zich een idee te geven van deze donkere kant van zijn personage dringt Van der Meer door tot 

in de basiliek waarin Augustinus predikte. Zijn rigorisme, hierna in commentaren over 

voorbeeldteksten terug te vinden, laat zich illustreren aan een bisschoppelijke preek, gehouden in 

Carthago van het jaar 401, over de beeldenstorm die woedde in die dagen. 

 
Of [Augustinus] zelf nooit eens raakte aan hun beeldstormershart? Toen hij op een zondag in juni van het jaar 

401 predikte te Carthago, waar de tempels al twee jaar dicht zaten, maar het heidendom nog sterk was, greep 

hij het juist gezongen psalmvers: God, wie is aan u gelijk? aan om zijn gehoor geluk te wensen met hun 

ziedende ijver tegen de afgoden. […] [E]n toen hij de opeengepakte menigte er aan herinnerde hoe zelfs te 

Rome de tempels gesloten, de idolen gebroken waren, riep men door de kerk (in een roep die doet denken aan 

een spreekkoor): ‘zoals Rome, nét zo Carthago!’ En toen hij een ogenblik later de retorische vraag waagde: 

als dan de Romeinse goden te Rome al verdwenen zijn, waarom blijven ze dan hier? […] Let hier op, 

broeders, let hier op! Dit heb ik nu gezegd, brengt het in de praktijk! – [toen] brak er blijkbaar een storm van 

bijval los, want de stenografen tekenden driemaal de kreet dii romani! op, midden tussen de tekst van de 

kerkvaderlijke hagepreek.
134

 

 

Door dieper in de materie door te dringen heeft Van der Meer zich een mening over dit soort 

preken kunnen vormen. Het was niet Augustinus’ doel tot oproer aan te zetten, zo leidt hij daaruit 

af. Weliswaar dienden idolen zo nodig onder dwang uit de ziel van de gelovige te worden 

weggejaagd, maar “het liquideren van het cultisch apparaat” wilde Augustinus daarmee niet uit 

handen van de staat (zie noot 132) nemen. 

 
Niemand wist beter dan de bisschop van Hippo hoeveel heidendom er nog rondspookte in gedoopte hoofden 

en hoeveel gezalfde en bekruiste ogen met geen geweld van de onbetamelijke schouwspelen waren af te 

trekken. […] Op de dorsvloer der Kerk ligt meer kaf dan koren, zoals op alle dorsvloeren – dat is een van 

Augustinus’ gewone verzuchtingen.
135

  

 

Pas in zijn De Stad van God in 410 trad Augustinus, aldus Van der Meer, definitief op “als 

christelijke aanklager en rechter, die afrekende met het heidendom. Hij liet de holte zien die gaapte 

achter de enorme oude gevel.”
136

 In dat boek rekende hij af met, zo typeert de schrijver de in 

eenmaal gang gezette maar nog te voltooien revolutie, “de ganse oude leugencultuur”.
137

  

 

De hierna te bespreken tekstfragmenten uit de Belijdenissen en De christelijke leer, in 

bovenstaande context geschreven door de in 391 tot priester en in 395 tot bisschop gewijde 

Augustinus, hebben met elkaar gemeen dat zij in later eeuwen – en tot op zekere hoogte tot de dag 

van vandaag – tot de werken gerekend worden die in ‘het Westen’ als cultuurbepalend gelden. In 

genoemde werken, samen met een aantal kortere werken die vóór zijn priesterwijding geschreven 

zijn, onderbouwt Augustinus de stelling dat in het onderwijs van christelijke signatuur naar een 

                                                                                                                                                                 
dan het christelijk gepeupel de marmeren torso’s, mooi of lelijk, naakt of bekleed, - vooral sinds de regering het 

blijkens de wet van 399 scheen te billijken of zelfs te gebieden.”  
133

 Van der Meer 1957 I: 47-48. 
134

 Van der Meer 1957 I: 48-49. 
135

 Van der Meer 1957 I: 55. 
136

 Van der Meer 1957 I: 53. 
137

 Van der Meer 1957 I: 54. 



 88 

scheiding gestreefd dient te worden tussen het kunstzinnige en het rationele, ten faveure van het 

laatste. De profane, literaire voorbeeldtekst komt daarmee onder zware druk. 

 

 

 

Als ‘catechumeen’ te Cassisiacum 

Nadat Augustinus – wegens keelklachten – zijn betrekking als leraar in de retorica had opgegeven 

trok hij zich met zijn moeder Monnica, zijn zoon Adeodatus, zijn broer Navigius en enige vrienden 

en leerlingen terug op een landgoed te Cassisiacum bij Milaan, hem ter beschikking gesteld door 

vriend en grammaticus Verecundus. Dit ‘vakantieverblijf’, tussen zomer 386 en Pasen 387, was 

een vruchtbare tijd in Augustinus’ schrijversloopbaan. Tal van – meest filosofische – dialogen die 

hij met zijn huisgenoten voerde werden daar stenografisch opgetekend. Het waren de bijbelse 

psalmen die hem daar, zo schrijft hij tien jaar later in zijn Belijdenissen, als ‘catechumeen’, 

bekeerden tot het geloof. Naast de psalmen werden de dichters hem tot ‘leugen’. Net als we 

hierboven bij Clemens zagen zocht ook Augustinus, als alternatief voor de voorheen door hem zo 

geliefde dichters, Vergilius voorop, zijn troost bij de psalmen.  

 
Wat een kreten, mijn God, heb ik tot u doen opgaan bij het lezen van de psalmen van David, die gelovige 

liederen, die klanken van vroomheid, waar een opgeblazen [=geleerde] geest door afgestoten wordt – ik, nog 

onervaren in de echte liefde tot u, ik de katechumeen, die daar met die andere katechumeen, Alypius, op het 

landgoed mijn vakantie doorbracht, terwijl mijn moeder ons leven deelde […]. Ik huiverde van vrees en 

tegelijk ontbrandde ik van hoop en opgetogenheid om uw barmhartigheid, Vader. En dat alles kwam naar 

buiten door mijn ogen en mijn stem, waar in de psalmtekst uw goede Geest zich naar ons toekeert en tot ons 

zegt: ‘Zonen van de mensen, hoe lang nog bezwaard van hart? Waarom hebt gij de ijdelheid lief en zoekt gij 

de leugen?’
138 

 

Op dit vakantieverblijf bevond zich onder Augustinus’ vrienden de jongeling en dichtervriend 

Licentius. Net als Augustinus liet ook hij zich door het lezen van de psalmen bekeren tot het 

geloof.
139

 Hieronder zien we hoe Augustinus met deze jongen in gesprek gaat over het gevaar van 

de dichtkunst. Ondanks de kritiek die te horen viel op de dichters in de zogeheten ‘Cassisiacum-

geschriften’ – die zich, aldus specialist O’Meara, kenmerken door een grote mate van filosofische 

eensluidendheid en harmonie
140

 – las men, en daaruit blijkt wel hoe complex de situatie was, 

dagelijks voor het eten de helft uit een boek van de Aeneis voor. In de avonduren wijdde men zich 

aan filosofische gesprekken.  

 

In de dialoog Soliloquia, tussen ratio en anima, raakt Augustinus aan de kern van zijn 

dichterkritiek. Hij stelt daar de vraag centraal in hoeverre waarheid schuilt in nabootsing. ‘Het 

onware’ blijkt, voortgaande de dialoog, datgene te zijn ‘dat niet is wat het lijkt’, ‘het ware’ is ‘dat 

wat is’. Beelden (figmenta), zo stelt hij vervolgens, zijn in sommige gevallen overeenkomstig het 

origineel. Ze zijn dan weliswaar onwaar (fallax) maar nog niet bedrieglijk in de zin van 

leugenachtig. Soms ook zijn zij afwijkend van het origineel. Daar worden zij inferieur en 

leugenachtig. Als een beeld wordt opgeroepen met het doel om te verleiden, zoals dat bij toneel en 

dichtkunst het geval is, dan hebben we het over de laatste vorm van bedrieglijkheid: mendax, 

leugen. Om die reden moeten alle vormen van kunst worden afgewezen. “[B]ecause their very 
nature forces them to be false – an actor is a false Priam in being a true actor, a true picture has to 

contain a false horse, and so on.”
141

 Na tot deze conclusie te zijn gekomen doet anima (de ziel) 

haar beklag over de onwaardigheid van deze vormen van nabootsing.  
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I see nothing worthy of imitation in these models. For, in order to be true to our own nature, we should not be 

like actors, or reflections from mirrors, or the bronze heifers of Myron, conformed and made like to another 

nature, and because of this be false.
142

 

 

De dubieuze status van kunstwerken is op zich al erg genoeg, zo legt historica Camille Bennett, 

wier redenatie we hier volgen, Augustinus’ woorden uit. Het kwaad echter wordt nog eens 

verergerd door hun uitnodiging tot navolging. In zijn Contra Academicos, ook uit Cassisiacum, had 

Augustinus de aanname van de ‘Nieuwe’ (= door Cicero’s scepticisme vernieuwde) Academie 

verworpen dat waarheid niet gekend kan worden en dat waarschijnlijkheid het uitgangspunt van 

handelen dient te zijn. Handelen vanuit waarschijnlijkheid vindt Augustinus dubieus. Bovendien 

zijn wel degelijk vaste waarheden aanwezig in bijvoorbeeld logisch en getalsmatig redeneren. 

Augustinus geeft een aantal argumenten waarom waarheid en niet waarschijnlijkheid ons handelen 

dient te leiden. Zijn sluitredenering luidt dan als volgt: ‘de mens kan tot waarheid komen mits die 

vindbaar is; waarheid wordt gevonden in Christus; daarom kan de mens tot waarheid komen.’
143

 

Scepticisme leidt slechts, zo stelt hij schertsend, tot immoraliteit. Nu, in zijn Soliloquia, is 

waarheid alleen nog te vinden in het enig bruikbare model: de eigen ziel, het enige dat in staat is 

het ware van het onware te onderscheiden. Wie iets wat buiten zichzelf is imiteert wordt tot 

‘schaduw’, tot een gelijkenis van iets anders. 

 
Turn away from your shadow; return to yourself.

144
 

 

In zijn De ordine, ook een dialoog uit Cassisiacum, vergelijkt Augustinus, in een zoektocht naar de 

ordening die aan het bestaan ten grondslag ligt, de dichtkunst met de filosofie. Bennett zoekt, zo 

zullen we hierna zien, een pleidooi van de dichtkunst te vinden bij Augustinus (namelijk als bron 

van biografische bespiegeling). Hier komt zij echter tot de verzuchting dat we na de Siloloquia nog 

verbaasd zullen zijn in de De ordine tenminste één soort van dichtkunst te vinden die voor 

Augustinus acceptabel is. De jonge Licentius, in gesprek met Augustinus, krijgt te horen dat zijn 

liefde voor de dichtkunst ‘een nog ondoordringbaarder muur bouwt’ tussen hem en de waarheid 

dan die tussen Pyramus en Thisbe (want daarin zat tenminste nog een gat). Verderop maakt 

Licentius echter op vruchtbare wijze gebruik van een versregel: “Ik heb mezelf verraden.” (een 

citaat uit dezelfde Eunuchus van Terentius, aan de hand waarvan NB in de Belijdenissen – zie 

hierna – getoond wordt hoe verwerpelijk de dichtkunst is.) “Extremely clever”, aldus Bennett, 

illustreert Licentius daarmee zijn eigen beklagenswaardige lot.
145

 Hij heeft zichzelf verloren en zal 

zichzelf ‘misschien al vandaag’ weer terugvinden, maar dan bekeerd tot het geloof. 
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Aan deze toepassing van een versregel verbindt Bennett de conclusie dat Augustinus hiermee 

alsnog de dichtkunst aan zou prijzen, namelijk als allegorische spiegel voor autobiografisch 

onderzoek. Te eenzijdig echter bepleit Bennett mijns inziens hiermee een dergelijke ‘aanprijzing’ 

door Augustinus.
146

 Alleen al Augustinus’ bespreking van de grammatica in dezelfde dialoog,
147

 

waarbij slechts letter- en woordindelingen maar niet de literaire aspecten zijn waardering kunnen 

krijgen, zou de lezer op andere gedachten kunnen brengen. Bennett onderbouwt haar stelling met 

een voorbeeld uit de De ordine en met meer voorbeelden uit de Belijdenissen (Augustinus 

vergelijkt daarin bijvoorbeeld zijn afscheid van zijn moeder toen hij uit Carthago vertrok met 

Aeneas’ afscheid van de intens droevige Dido). Het gaat hier om projecties door Augustinus van 

voorbeeldteksten op het leven van een volwassene. De veroordeling van de dichtkunst voor de 

jeugd is daar niet mee tegengesproken, zoals Bennett wil, maar integendeel eerder bevestigd.  

 

Bennett lijkt zelf de gedachte te onderschrijven van een literatuurkritiek die alleen betrekking heeft 

op jonge lezers: “The danger in poetry’s mixture of truth and falsehood was only alive while poetry 

was in the hands of an ignorant Licentius; in the hands of the enlightened Augustine, poetry itself 

becomes the outlet – the fable is redeemed, but only by being destroyed, by having its falseness 

exposed.”
148

 Wat slecht is voor Licentius, de jongeling, die met poëzie een muur bouwt tussen hem 

en de waarheid, hoeft nog niet slecht te zijn voor Augustinus, de volwassene die verhalen, door het 

kwaad eruit te halen, als een spiegel van zijn leven kan zien. Hierna, in de Belijdenissen, zullen we 

zien dat Augustinus bereid is fabeldichtkunst ook ‘als werkelijke spijze’ te accepteren. 

Aannemelijk is dat ook daar bedoeld is Augustinus-als-volwassene te onderscheiden van het 

perendiefje uit Carthago dat nog onbezonnen dweepte met de dichters uit zijn klaslokaal, zoals hij 

zichzelf beschrijft in de Belijdenissen.  

 

 

 

Belijdenissen 1, XVI: de cumulatieve retoriek van didactiek en vroomheid 

Classici en biografen constateren bij Augustinus een met de leeftijd groeiende antipathie tegen 

muzische ‘instellingen’. Na zijn benoeming tot bisschop van Hippo in 396 is in zijn werk op dit 

punt een omslag waar te nemen. De koosnaam ‘onze dichter’ voor Vergilius duikt na die tijd niet 

meer op.
149

 Steeds vaker komen kritiek en minachting in de plaats daarvoor, vooral met betrekking 

tot de in de gedichten figurerende goden. Het met respect gebruiken van Vergilius’ verzen, die ooit 

Augustinus’ diepste religieuze gevoelens verwoordden, vond zo een drastisch einde. Aldus, in 

lichte ontzetting, classicus Harald Hagendahl.
150

 “The praises given to the poets are few and not 

very warm”, vat ook, summier, Ellspermann samen.
151

 Een bittere vroomheid overschaduwt de 

filosofische spitsvondigheid van de werken uit Cassisiacum. Van der Meer brengt de situatie als 

volgt onder woorden:  

 
Vanaf zijn wijding was hij een man zonder frivoliteit. Geen ogenblik meer wilde hij de estheticus schijnen, 

die hij op ’s harten grond eigenlijk moest zijn. Ook in de ontroering over het schone, vond hij, stak een 

demonie. Geen profane uitspraak moet hem innerlijk scherper hebben getroffen dan de aloude uitspraak van 
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Plato over de dichters, die een welingerichte republiek uit moet bannen – dat werd door hem, nu in het licht 

van de bijbel, een van die bittere waarheden waaraan men slechts geloven kan door er zelf tegen de vroegere 

overtuiging in voor te vechten, en zich wijs te maken, ernaar te handelen. Al kon hij de verzen van Virgilius 

nooit vergeten, in zijn studeervertrek en in de binnenkamer van zijn geweten was hij bevangen door de 

vraagstukken van genade en vrijheid, zonde en rechtvaardiging.
152

 

 

De aanvankelijk gekoesterde liefde voor zijn trouwe compagnon in de retoriek werd geofferd aan 

de taak die Augustinus wachtte. Worstelde Hiëronymus zoals we hierboven zagen zijn leven lang 

met zijn geweten, Augustinus leek zo, met een eenmalig, innerlijk besluit zijn keuze te hebben 

gedaan. Werd zijn kritiek bitterder naarmate zijn leeftijd vorderde, toch heeft hij zijn liefde voor 

Vergilius niet altijd verborgen kunnen houden. Nog in De stad van God tooide hij de dichter met 

een groot aantal eretitels.
153

  

 

Zijn Belijdenissen (397), “het intiemste, aangrijpendste, maar ook meest nerveuze boek der ganse 

Oudheid”, aldus Van der Meer,
154

 schreef Augustinus als “een man die zijn verleden als 

voorbereiding op zijn huidige carrière is gaan beschouwen.”
155

 Augustinus richt zich in deze 

autobiografische smeekbede rechtstreeks tot God. 

 
Waarom doe ik u dan omstandige verhalen over zoveel dingen? Zeker niet om u de verhaalde dingen door 

mijn toedoen te laten vernemen. Veeleer wek ik mijn gevoelens van liefde tot u op, en ook die van mijn 

lezers, om ons allen te laten zeggen: ‘Groot is de Heer en lofwaardig bovenmate!’
156

 

 

In Boek 1 stelt de schrijver zijn ziel aan vervloekingen bloot door de dwalingen uit zijn jeugd op te 

biechten. De zelfverwijten waarmee Augustinus zich kastijdt verleent de kritiek op de dichters van 

zijn jeugd het striemende effect dat bij zijn voorgangers ontbrak. Op het hoogtepunt van zijn 

zelfkastijding werpt hij de dichters, Homerus en Vergilius, toe: “Sed vae tibi flumen moris 

humani!” 

 
Maar wee over u, gij stroom van de menselijke gewoonte! Wie zal zich tegen u verzetten? Hoe lang zult gij 

nog weigeren uit te drogen? Hoe lang zult gij zonen van Eva nog blijven meesleuren naar die grote, 

huiveringwekkende zee?  

 

Een complex van metaforen, verzwolgen raken in de alles meesleurende zee van de Zondeval, op 

haar beurt te vereenzelvigen met de leerschool van de dichters, dat alles zet zijn vervloeking kracht 

bij. De jonge Augustinus zelf was in die zee verzwolgen geraakt. 
 

Heb ik, in u meegesleurd, niet gelezen over Jupiter die zowel donderde als overspel pleegde? […] [O]m aan 

een echte bedrijver van overspel een gezaghebbend voorbeeld ter navolging te geven […]. [Homerus’] 

oogmerk was dat schanddaden niet als schanddaden werden beschouwd en dat de schrijver van die 

schanddaden niet zou worden aangezien voor een navolger van menselijk geboefte, maar van de hemelse 

goden.
157
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Het laatste argument tegen de dichters vonden we hierboven bij Minucius Felix in een 

aanscherping van Plato’s Politeia (‘wat dient te verdorren wordt gevoed’): Homerus heeft zijn 

publiek opzettelijk bedrogen door kwaad voor goed te laten doorgaan. In de context van het 

genoemde beeld worden Homerus’ schanddaden nog eens zo schandelijk. 

 
En toch, o helse stroom worden de kinderen in u geworpen, met lesgeld toe, om deze dingen te leren! […] En 

gij, helse stroom, gij blijft maar tegen uw rotsen slaan en luid verkondigen: ‘Dit is de manier om de woorden 

te leren, dit is de manier om de welsprekendheid te verwerven’.
158  

 

Deze smaadrede tegen de dichter-pedagogen van een kaliber dat we even meeslepend als 

vernietigend kunnen noemen, vormt de climax van een zorgvuldig opgebouwde retoriek.
159

 Enige 

paragrafen tevoren begint deze met het oproepen van jeugdherinneringen aan het eerste onderwijs 

in Grieks en Latijn. De boeteling Augustinus betreurt daar de dwaaltochten van Aeneas te hebben 

onthouden en zijn eigen dwalingen niet te hebben gekend, te hebben gehuild over de dood van 

Dido maar te hebben berust in zijn eigen ‘afsterven van God’.  

 
Ik deerniswaardige, ja, want wat was er deerniswaardiger dan een deerniswaardige, die met zichzelf geen 

deernis had en die tranen schreide om de dood van Dido, veroorzaakt door haar liefde voor Aeneas, zonder 

tranen te schreien om zijn eigen dood, veroorzaakt doordat hij u niet liefhad, God, gij licht van mijn hart […]. 

[E]n terwijl ik die ontucht bedreef, hoorde ik van alle kanten mij toeroepen: ‘Goed zo! Goed zo!’ Want de 

vriendschap met de wereld is ontucht tegenover u en dat ‘Goed zo! Goed zo!’ wordt gezegd om te bereiken 

dat men zich schaamt, als men niet zo iemand is.
160  

 

De verhalen dragen ‘vriendschap met de wereld’ uit die ontucht is voor God. Zij stellen zich op 

tussen God en de gelovige en staan zo “voor Gods aangezicht”, in de woorden van het eerste 

Gebod. In Hiëronymus’ ‘formule’ – zie hierboven – werd het gevaar dat de dichtkunst 

representeert samengevat als: “idols, love, care for worldly possessions”. Elke catechumeen en 

dopeling memoreert dit gevaar in rituele formulering. In deze en een volgende passage toont 

Augustinus bij zijn kritiek geen onderscheid te willen maken tussen heidens-religieuze en profane 

literatuur. De dichtkunst zelf, met zijn verleidelijke esthetiek en passie, representeert het gevaar. 

Niet, althans niet in de eerste plaats, de goden. Latere pedagogische commentaren, in de vroeg-
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moderne tijd en de negentiende eeuw, zullen zich, vanwege dit gevaar, op deze passage uit de 

Belijdenissen baseren bij hun kritiek op klassieke en profane voorbeeldteksten.
161

  

 

Dan zet Augustinus een ander thema in dat zich vervlecht met het eerste. De waanzin van het 

verdriet om Dido wordt niet alleen meer vergeleken met het grotere belang van ‘het afsterven van 

God’, maar ook met het belangrijkere leren lezen en schrijven zelf. Kritiek van tweeërlei aard, de 

een moreel-religieus, de ander methodisch-didactisch, wordt nu met elkaar vervlochten. Dit 

procédé wordt, voortgaand naar de climax, enkele keren herhaald.  

 

Augustinus snijdt een kwestie aan die tot de psychologische – maar hier niet verder uit te werken – 

kernvragen van onderhavige thematiek gerekend kan worden: hoe verhouden emoties in de 

verhalen zich met de onderwijsdoelstelling van bijvoorbeeld leren lezen en schrijven? Terwijl hij 

daar eerder kernachtige dingen over zei (bijvoorbeeld in zijn Soliloquia, zie hierna) is nu het stellen 

van de vraag voor hem reden tot verscheurdheid.  

 
Neen, laat nu uw waarheid in mijn ziel roepen, mijn God, en tot mij zeggen: ‘Zo is het niet! Zo is het niet! Dat 

eerste onderwijs [leren lezen en schrijven] is beslist beter!’ Ik ben toch ook zeker meer geneigd de 

dwaaltochten van Aeneas en al dat soort verhalen te vergeten dan het lezen en schrijven!
162 

 

Of het waar is wat de dichter zegt: dat Aeneas op een gegeven ogenblik Carthago heeft bezocht is 

minder van belang dan het woord ‘Aeneas’ te kunnen spellen. Het antwoord op de vraag wat 

belangrijker in het leven is, zo gaat hij verder, kunnen lezen en schrijven of ‘die dichterverzinsels’ 

moet toch voor iedereen duidelijk zijn!  

 

De chirurgische scheiding van onderwijs en literatuur als nut van onnut wordt nu voortgezet. 

Augustinus zondigde in zijn jeugd op twee manieren vanwege zijn liefde voor ‘die verzinsels’: ze 

leidden hem af van God én van het nuttigere leren lezen, schrijven en rekenen.  

 

[W]at [zou] de mens met groter ongerief voor dit leven vergeten, lezen en schrijven, of die dichterverzinsels: 

het moet toch voor iedereen duidelijk zijn, wat iemand die niet ieder begrip voor zichzelf is kwijtgeraakt op 

die vraag ten antwoord zal geven! Ik zondigde dus in mijn jongensjaren door in mijn liefde die verzinsels te 

stellen boven deze nuttigere dingen of liever: door van deze laatste een afkeer te hebben en van die eerste te 

houden. Inderdaad: ‘een en een is twee, twee en twee is vier’ was voor mij toen een verfoeilijke deun, maar 

een verrukkelijk schouwspel van ijdelheid vond ik in het houten paard vol krijgers, in de brand van Troje en in 

het ‘schimbeeld van Creusa zelf’.
163

  
 

Om het leed er in een keer uit te gooien wordt het leren van de Griekse taal erbij gehaald, dat “als 

het ware gal bleef sprenkelen over al de Griekse heerlijkheden van die mythologische vertelsels.” 

Vooral vanwege de dreigementen en straffen die daarmee gepaard gingen, in tegenstelling tot het 

eigen Latijn, dat spontaan en zonder weerzin aangeleerd kon worden. Om dan weer de door zijn 

dubbelheid bekrachtigde kritiek te laten klinken:  

 

                                                 
161

 Zo bij de literatuurpedagoog van Port Royal, Bernard Lamy (1998 (1678): 163). Verder in het destijds beroemde 

handboek voor literatuurleraren van Charles Rollin (1745: I, 333) : “[N]ous devons être bien plus effrayés de ce que dit 

Saint Augustin contre les Fables des Poëtes. Il regarde la coutume où l’on étoit de les expliquer dans les Ecoles 

Chrétiennes, comme un funeste torrent auquel personne ne résistoit, & qui entraînoit les geunes gens dans l’abyme de 

la perdition éternelle. Vae tibi flumen moris humani! ” In het spraakmakende pamflet tegen ‘de houtwormen der 

cultuur’ van Jean-Joseph Gaume (1851: 94-98) vinden we ruim een eeuw later: “Malheur à toi, torrent de la coutume! 

[…] Et vous, maîtres, professeurs, régents, […] qui ne craignez pas d’en proposer comme modèles Horace, Catulle, 

Terence, bien plus dangereux que Virgile; […] écoutez comment saint Augustin juge votre conduite. […] Ne 

l’oublions pas, l’histoire d’Augustin est plus ou moins l’histoire de tous les jeunes gens; l’histoire de son cœur est 

l’histoire du cœur humain.” (Zie ook hst. 7 noot 3.) 
162

 Augustinus 1981: 53, Conf. 1, XIII, 22. 
163

 Augustinus 1981: 54, Conf. 1, XIII, 22 (curs. G.E.). 



 94 

Verhoor, Heer, mijn gebed: laat mijn ziel niet moe worden onder uw leertucht […]. [T]erwijl ik ijdele dingen 

leerde, waart gij bezig uw pedagogie op mij toe te passen en gij hebt mij de zonden vergeven, die ik door mijn 

behagen in die ijdelheden bedreef. Ik heb daarbij namelijk veel woorden geleerd die nuttig kunnen zijn: deze 

kunnen overigens ook geleerd worden door dingen die niet ijdel zijn, en dat is voor de jeugd de veilige weg 

die zij zou moeten bewandelen.
164

  

 

Dit advies, de literaire voorbeeldtekst – tenzij uit de bijbel – in dubbel opzicht als zinloze afleiding 

te beschouwen van waar het eigenlijk om gaat, het terzijde te schuiven omdat dat ‘veilig’ is, heeft 

een solide plaats gekregen in het westerse, pedagogische denken.
165

 De donderende climax “Maar 

wee over u, gij stroom van de menselijke gewoonte!” is dan ook moeilijk uit het geheugen te 

wissen.
166

 Met hulp van invloedrijke pedagogen in de Nieuwe Tijd heeft deze tekst – net als die 

van Basilius hierboven – een niet te negeren spoor getrokken in de discussie over de plaats van het 

verhaal in het onderwijs.  

 

 

 

Schatplichtigheid aan Clemens 

Wat kunnen we met de beide thema’s die Augustinus aansnijdt: de onder ‘helse gewoonte’ samen 

te vatten verschrikkingen, die we ook bij eerdere kerkvaders tegen kwamen, en het maken van 

onderscheid tussen het nuttige en het overbodige? Wat kunnen we, om met het eerste te beginnen, 

met de verpletterende uitroep ‘Maar wee over u’, etc.? Gaat het hier slechts om ‘a rhetorical 

outburst’, waar Ellspermann het bij laat, om ‘a passing thrust’, zoals Howie het noemt, of is er, 

zoals Hagendahl benadrukt, meer aan de hand?  

 

Gezien de zorgvuldige opbouw van zijn retoriek moet Augustinus aan deze passage een groter 

gewicht hebben gehecht dan die van een uitspatting in woordgeweld alleen. Dit extra gewicht 

ontbreekt echter in vrijwel alle moderne commentaren van de Belijdenissen. Pierre Courcelle, de 

grootste autoriteit, beperkt zich in zijn Recherches sur les Confessions de Saint-Augustin tot de 

vaststelling dat Augustinus zich hier tegen een stem van het Kwaad richt.
167

 Wat Augustinus met 

‘de stroom der gewoonte’ bedoelt is daarmee niet verklaard, noch wat hij bedoeld kan hebben met 

deze uitbarsting in zijn geheel. Clark in zijn Augustine: Confessions, Books I-IV en O’Donnell in 

zijn Augustine: Confessions, Commentary on books 1-7 beperken zich, de beladenheid van de 

passage vermijdend, tot een verwijzing naar de Tartarus die verderop in de tekst ter sprake komt.
168

 

Ook bij autoriteiten als Fitzgerald (1999), Hagendahl (1967), MacCormack (1998), Marrou (1938) 

en Rahner (1964) ontbreekt een analyse van deze passage. Camille Bennett neemt haar weliswaar 

in een artikel onder de loep, maar, opmerkelijk, met weglating van de retorische climax in 1, XVI, 

                                                 
164

 Augustinus 1981: 55-56, Conf. 1, XV, 24. 
165

 Uit Courcelle’s studie Les Confessions de Saint Augustin dans la tradition littéraire blijkt dat tot op heden 

nauwelijks sprake is geweest van een kritisch of analytisch commentaar op deze passage in de Belijdenissen. Alleen bij 

het verschijnen van de Confessiones was het deze tekst die onder ‘amis de la culture profane’ aanleiding tot ‘rancune’ 

was, aldus Courcelle (1963: 201). Verder vinden we uitsluitend ondersteuning. De encyclopedische pedagoog Isidorus 

van Sevilla bekrachtigde in zijn Etymologiae (begin 7
e
 eeuw) Augustinus’ standpunt door, ‘avec bonheur’ gebruik 

makend van deze passage, dichterlijke fictie te veroordelen en christenen het lezen der heidense dichters te verbieden 

(Courcelle 1963: 236-237). In twee dertiende eeuwse geschriften voor de opvoeding van edellieden vinden 

Augustinus’ voorbeelden opnieuw toepassing als ascetische waarschuwing niet op zo’n manier ‘te offeren aan de 

demonen’ (Courcelle 1963: 320-321). Opnieuw een bekrachtiging geïnspireerd door deze tekst – in reactie op het 

humanisme van de Jezuïeten – bij Jansenisten als Pascal en Lamy in de 17
e
, Rollin begin 18

e
 eeuw (zie hierboven noot 

160 en hst. 7 noot 3) en de Sacy: “les dangers des lectures profanes: vanité pure, sources de doute, d’impiété, d’orgueil, 

alors que les Écritures chrétiennes sont l’unique nécessaire” (Courcelle 1963: 418-421).  
166

 Marrou getuigt dat het hier om een tot de verbeelding sprekende passage in de Belijdenissen gaat. “Wenn 

Augustinus für uns die Erinnerung an seine Kindheit wachruft, dann ist es besonders [den Studium der Literatur], was 

er in seinen Confessiones festhält. Wer erinnert sich nicht der bewegenden Seiten, auf denen er beschreibt, wie er beim 

Auswendiglernen der “Irrfahrten des Aeneas” oder über Didos Tot weinte” (Marrou 1995: 15). 
167

 Courcelle 1968: 293. 
168

 Clark 1995: 110; O’Donnell 1992: 87.  



 95 

25. Door Augustinus’ ultieme afwijzing onbelicht te laten kan Bennett, zoals we zagen, tot de 

begunstigende slotsom komen dat dichters voor volwassenen hun nut hebben als spiegeling van het 

leven.
169

 

 

Deze studie maakt het mogelijk, dankzij een longitudinale vergelijking van commentaren, op een 

niet eerder gevonden overeenkomst van bedoelde passage met een vroegere tekst te wijzen. Zo 

vinden we bij Augustinus’ Griekse voorganger Clemens van Alexandrië een tekstfragment dat qua 

betekenis en woordkeus overeenstemt met het onderhavige. Hierboven kwamen we het, 

vooruitlopend op deze analyse, tegen. In Clemens’ Protreptikos pros Ellenas vinden we de 

beroemde passage waarin de ziel, die zich moet beschermen tegen verleidingen, wordt vergeleken 

met Odysseus, die, varende langs de Sirenen, zich aan de mast heeft laten vastbinden. Dat 

Augustinus zich, eerder dan zich in het wilde weg te laten gaan in zijn kritiek, laat ondersteunen 

door een gedegen traditie van kerkelijke apologetiek bewijst het door hem gekozen parallellisme 

met deze passage.  

 

Bij de aanhef van het laatste, twaalfde Boek vergelijkt Clemens ‘de gewoonte’ (in het Grieks 

sunètheia) met de hellestroom Charybdis. Het is deze betekenis die Augustinus in zijn “flumen 

moris humani” overneemt van Clemens. ‘De gewoonte’ wordt door Clemens vereenzelvigd met de 

dichterlijke fabel en voorgesteld als ‘dodelijk’ voor de waarheid. “Let us then shun custom; let us 

shun it as some dangerous headland, or threatening Charybdis, or the Sirens of legend.”
170

 Tevoren 

had Clemens in zijn catechetische geschrift – zie aldaar – zijn afschuw geuit tegen (Griekse) 

gewoontes en tradities enerzijds en, onafhankelijk daarvan, tegen de de traditie bezingende dichters 

anderzijds. Nu worden beide onder een noemer gebracht. Het bezingen der traditie wordt met de 

traditie vereenzelvigd.  

 

Clemens gaat verder: “Custom strangles man; it turns him away from truth; it leads him away from 

life [vgl. Conf. 1, XIII, 20:  “door deze dingen stierf ik af van u, o God, mijn leven”]; it is a snare, 

an abyss, a pit, a devouring evil [vgl. Conf. 1, XVIII, 28: “die afschuwelijke afgrond” en Conf. 1, 

XIX. 30: “de diepe kolk van afschuwelijkheid”].”
171

 Dan volgt een citaat uit de Odyssee (xii, 219-

220), wanneer Odysseus zijn stuurman toespreekt als zij op het punt staan de Sirenen te passeren: 

“‘Wide of that smoke and wave direct, O helmsman, thy vessel.” En Clemens vervolgt: “Let us 

flee, comrades, let us flee from this wave. [vgl. Conf. 1, XVI, 25: “wee over u, gij stroom van de 

menselijke gewoonte! Wie zal zich tegen u verzetten?”] It belches forth fire. […] Pass by pleasure; 

she beguiles [vgl. Conf. 1, XVI, 26: “Wat ik aanklaag is de wijn van de dwaling”]. Sail past the 

song; it works death. […] [B]ound to the wood of the cross thou shalt live freed from all 

corruption.”
172

 [vgl. Conf. 1, XVI, 25: “Hoe lang zult gij de zonen van Eva nog blijven meesleuren 

naar die grote huiveringwekkende zee, waar degenen [d.i.: de christenen, G.E.] die op het hout zijn 

geklommen maar amper overheen komen?”]  

 

‘Het hout’, drijvend op vijandige zee, krijgt bij Augustinus, net als bij Clemens, de duiding van het 

kruis van Christus. In het twee jaar na zijn Belijdenissen verschenen De catechizandis rudibus 
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(XXVII, 53) brengt Augustinus het ‘hout’ op zee in verband met de ark van Noach: “[D]egenen die 

in de ark ontkwamen, lieten daar het teken zien van de toekomstige Kerk, die nu op de golven van 

de wereld drijft en door het hout van Christus’ kruis beschermd wordt tegen de ondergang in de 

golven.”
 173

 Hugo Rahner schrijft in extenso over christelijke toepassingen van het Odysseusthema 

van de zoektocht op vijandige zee, en van het aan de mast binden in de destijds gebruikelijke 

vergelijking met Christus’ kruisiging. Augustinus’ Belijdenissen 1, XVI betrekt hij daar echter niet 

bij, dus al evenmin het daar gebruikte begrip ‘gewoonte’. Wel benadrukt hij dat het 

“klementinischen Begriff sunètheia einer genauen Untersuchung wert wäre”.
174

 Het verband tussen 

het ‘klementinischen’ sunètheia en het augustijnse moris legt hij echter niet. We komen bij Rahner 

niet te weten of Augustinus dat begrip – eventueel in vertaling – overgenomen kan hebben in zijn 

uitroep: ‘Sed vae tibi flumen moris humani!’ Anders dan Clemens – en voor ‘onze’ begrippen wel 

zo verstandig, omdat hij zich daar juist tegen afzet – beroept Augustinus zich niet op de Odyssee. 

Voor tijdgenoten echter was deze vergelijking van Odysseus’ mast met het kruis vertrouwd.
175

  

 

Augustinus roept hier een indrukwekkende passage van Clemens in herinnering. Zijn eigen, nog 

indrukwekkender weeklacht wint hierdoor aan kracht. Gegeven de bestaande, kerkelijke traditie 

van het afwijzen van gewoontes ‘van buiten’,
176

 moet de passage niet alleen vertrouwd hebben 

geklonken in de oren van de belezen christen, maar tegelijkertijd, als het om het verwerpen van 

voorbeeldteksten in het onderwijs gaat, als een doeltreffende retorische prestatie.  

 

 

 

Terentius’ wellustige jongeling  

Het tweede thema dat, in samenhang met het eerste, aan Augustinus’ ‘uitbarsting’ het aanzien geeft 

van een veto tegen dichter-pedagogen, stelt, zoals gezegd, het nut van het leren lezen tegenover 

‘ijdele verzinsels’. Ook hierbij geldt dat er meer gewicht in de schaal gelegd is dan de lezer op het 

eerste gezicht verwacht. In dezelfde verwensing verwerkt Augustinus een authentieke visie op 

verhalend onderwijs.  

 

Direct na de derde ‘helse stroom’ verandert de toon van vervloeking in die van analyse en reflectie. 

Die toon kwamen we al eerder tegen, maar zij krijgt nu meer ruimte. Augustinus verklaart aan de 

hand van het blijspel Eunuchus (in vertaling: ‘De ontmande jongeling’) van Terentius het gevaar 

van onkuisheden in schoolliteratuur. Daarvoor kiest hij de frivole, centrale scène in het stuk over 

de jonge heer Chaerea die verliefd is op het meisje Pamphila. Door zich als haar eunuch te 

vermommen heeft hij zich bij haar toegang verschaft. Op de kamer van het meisje bekijken beide 

een muurschildering waarop Jupiter “een gouden regen af laat dalen in de schoot van Danaë”. Het 

hart van de jongen ‘springt van vreugde op’ als hij zich verplaatst in Jupiter ‘die zich stiekem door 

het dak een toegang had verschaft’. “En”, aldus Augustinus’ commentaar, “zo werd die vrouw het 

slachtoffer van zijn bedrog.”  

 
En zie eens , hoe dat jongmens zichzelf dan tot wellust prikkelt, alsof hem dat uit de hemel geleerd wordt: ‘En 

wat voor god!’ zegt hij. ‘Hij die met donderklank de hemelhal doet dreunen! En ik, klein mensenkind, zou dat 

niet doen? Ik heb het gedaan en met genoegen!’
177
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Augustinus stelt zich de vraag of het aanleren van woorden als ‘regen’, ‘gouden’, ‘schoot’, 

‘bedrog’ en ‘hemelhal’ erbij gebaat is om in de context van dit verhaaltje aangeboden te krijgen. 

Door van juist dit voorbeeld gebruik te maken bij die vraagstelling is, zoals we hierna zullen 

onderbouwen, sprake van een retorisch manipulatief raffinement.
178

 Ook is het, en dat geeft extra 

gewicht aan de aanklacht, een specifieke aanwending van de in die tijd gerespecteerde kennis over 

‘mnemotechniek’. Het gaat hier om een uit de vroege Oudheid stammende, retorische techniek, 

waarbij de hulp werd ingeroepen van mentale beelden om zaken en woorden geordend een plaats te 

geven in het geheugen.
179

 Op die manier, zo was gebleken, kan men er als men dat wenst vlugger 

en makkelijker over beschikken. Dat Augustinus, als ex-retoriekleraar op de hoogte was van deze 

techniek en er zelf gebruik van maakte bij zijn preken, bewijst zijn verhandeling daarover in 

Belijdenissen Boek X.  

 

Augustinus’ afwijzing van de mogelijkheid dat woorden die in genoemde context zijn geplaatst 

beter geleerd worden, krijgt extra gewicht door zijn specialisme op dit gebied.  

 
Er is geen sprake van, volstrekt geen sprake van, dat door zo’n schunnigheid die woorden gemakkelijker 

geleerd worden; integendeel, die woorden leiden ertoe, dat zo’n schunnigheid driester wordt bedreven. De 

woorden klaag ik niet aan: zij zijn als uitgelezen, kostelijke bekers. Wat ik aanklaag is de wijn van de 

dwaling, die ons in die bekers te drinken werd gereikt door bedronken leermeesters.
180  

 

Ook hier worden de beide tegenstellingen, de een van ethische, de ander van didactische aard, 

dooreen gemengd. Woorden zijn op zich genomen ‘uitgelezen, kostelijke bekers’, maar in een 

verhalende context worden zij niet makkelijker geleerd, volgens Augustinus. Als algemene reden 

daartoe voert hij een narratieve context aan die schunnig is. De kunst van de mnemotechniek wordt 

hier uitgelegd als afhankelijk van de zedigheid van het gekozen mentale beeld. Met andere 

woorden, omdat Terentius hier een schunnige scène opvoert moeten we wat Augustinus betreft het 

psychologische en mnemotechnische belang van het geven van betekenis aan woorden door middel 

van een verhalende context overboord zetten. Het aanleren van woorden is daarbij niet gebaat.  

 

Wat mag de bedoeling zijn van deze retoriek? In een variant op Giets Basilius-commentaar
181

 

zouden we kunnen zeggen: par combattre la littérature profane en face, Augustin travaille à ruiner 

son influence. Nam Basilius een blad voor de mond door het voor te stellen alsof Homerus een 

‘deugdzame’ Odysseus had bedoeld, Augustinus opent al zijn registers om de vijand te belagen. 

Profane verhalen zijn, zoals alle profane gewoontes, voor de opvoeding verwerpelijk, op welke 

manier dan ook. Ter ondersteuning bij het taalonderwijs staan zij, aldus Augustinus, op een lijn 

met het aanleren van schunnige verleidingen.  

 

Er is maar één ding dat slechter is voor de opvoeding dan dichterlijke verzinsels: te worden verleid 

tot een vals geloof, zo vinden we in Confessiones Boek 3, VI, 11. Een gedicht kan, eerst ‘helse 

stroom’ en ‘diepe kolk van afschuwelijkheid’, in dat geval zelfs ‘werkelijke spijze’ zijn. Hier lijkt 

Augustinus te refereren aan zijn De ordine (zie hierboven), waarin de catecheet Licentius 

vruchtbaar gebruik maakte van een versregel uit – opmerkelijk genoeg – Terentius’ Eunuchus. ‘De 

vliegende Medea’ zat Augustinus’ geloof minder in de weg dan bijvoorbeeld de leer van een sekte 

als het Manicheïsme, zo schrijft hij nu. Hij zou immers toch niet in een vliegende Medea geloven, 
ook al dichtte hij daarover.  
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Wat is in religieus opzicht het gevaar, zo zouden we ons kunnen afvragen, van ‘dichterverzinsels’ 

als je er niet toe wordt aangezet erin te geloven? In zijn Soliloquia vinden we:  

 
After all, the teacher in the schools wanted his pupil to know the fables, but not as true. Never, for example, 

did the teacher expect the pupil to believe that Daedalus really flew through the air on wings.
182 

 

Het gaat Augustinus nogmaals niet zozeer om heidense mythen (‘fabels’) die hij wil bestrijden, 

maar in het algemeen om profane verhalen die ‘realistisch’ zijn en dus nagevolgd kunnen worden 

en zo tot gewoontevorming kunnen leiden. In dezelfde Soliloquia had Augustinus de dichtkunst de 

wacht aangezegd met analytische scherpte, zoals we hierboven zagen. Voor het onderwijs in 

grammatica wordt daarbij echter een uitzondering gemaakt. Het verwerpelijke, didactische gebruik 

van verhalen stelt Augustinus tegenover het belang van lessen in grammatica.  

 
[A] story is a lie composed to be useful or to please, while grammar is the science that guards and directs 

articulate speech. It is thus of necessity compelled to bring together all the productions of human language 

that have been committed to memory or recorded in writing, including fictions. [Grammar] does not create 

these fictions, but rather by means of them teaches something that is true.
183

  

 

Ook in zijn De musica (389) prees Augustinus de grammatica aan als ‘bewaarder van een 

historisch overgeleverde erfenis’. Zo vinden we bij Marrou: “Denn für jede Form, für jede 

Wendung muss das Beispiel eines Klassikers, eines der Alten angeführt werden können.”
184

 

Hoezeer deze aanwijzing van Augustinus ten gunste van een grammaticale en ten koste van een 

literaire analyse letterlijk is genomen zullen we hierna in Hoofdstuk 4 zien. 

 

 

 

Scheiding tussen nut en onnut 

Gevoegd bij Augustinus’ inzichten in de mnemotechniek zouden zijn gedachten over conservering 

van (grammaticale) kennis en biografisch gebruik van fictie een opbouwende bijdrage kunnen zijn 

aan het discours over de literaire voorbeeldtekst. Dat dit echter niet in Augustinus’ bedoeling heeft 

gelegen bewijst zijn al eerder genoemde pedagogische hoofdwerk, De doctrina Christiana. Aan dit 

werk begon hij in dezelfde tijd (396) als de Belijdenissen, maar het was pas dertig jaar later klaar. 

In de Middeleeuwen zou het dienst doen als modelprogramma voor het onderwijs.  

 

De stelling die hij in beide werken inneemt is in de De doctrina christiana, geschreven voor het 

doen begrijpen van de bijbel, het duidelijkst verwoord (Boek II, xxv). Tussen zaken, ‘realiteiten’, 

die de Schrift betreffen en ‘tekens’ brengt hij daar een functionele scheiding aan. Onder de ‘tekens’ 

bevinden zich ‘menselijke instellingen’ die hetzij nuttig, hetzij onnuttig zijn. Tegenover de nuttige, 

die zich onderscheiden door een duidelijk aanwijsbaar, maatschappelijk belang, staan de onnuttige 

‘menselijke instellingen’ – die, ook al zijn ze profaan, nog niet vanzelfsprekend ‘demonisch’ 

hoeven zijn – die we nu onder de humaniora zouden rekenen. Ik beperk me hier tot een enkel citaat 

uit de voor ons doel meest relevante passage uit het werk (in de vertaling van Jan den Boeft en 

Ineke Sluiter):  

 
Deze hele categorie [van mimetische werken, vooral als ze van de hand van ervaren kunstenaars zijn] moet 

men rekenen tot de overbodige menselijke instellingen behalve wanneer van belang is welke daarvan om 

welke reden, waar, wanneer en op wiens gezag totstandkomt. Ten slotte zijn de duizenden verzonnen en 

onware verhalen, met de leugens waarin mensen schik hebben, menselijke instellingen. […] Er zijn echter ook 

nuttige en noodzakelijke instellingen die mensen er met elkaar op nahouden: […] de ontelbare soorten 

aanduidingen zonder welke de samenleving helemaal niet of minder soepel functioneert, alles wat op het 

gebied van gewichten en maten, het muntwezen en de valuta eigen is aan elke stand of volk, en andere 
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soortgelijke dingen […]. Deze hele sector van menselijke instellingen die een nuttige bijdrage levert aan de 

noodzakelijke levensbehoeften mag een christen beslist niet mijden, sterker nog, hij moet hem in voldoende 

mate bestuderen en in zijn geheugen prenten.
 185

 

 

Augustinus heeft zich in zijn De doctrina christiana positief uitgelaten over de wetenschappen, 

mits zij in te passen zijn in het kader van de Schrift. Met de ‘mimetische instellingen’, de kunsten 

en de dichters, laat staan de heidense, is het slechter gesteld. Dit standpunt wordt niet alleen 

ingenomen in de De doctrina christiana maar ook in de Belijdenissen.  

 

Volgens sommige geleerden is de De doctrina Christiana bedoeld als een handvest voor een 

christelijke benadering van het reeds bestaande, hogere onderwijs, een ‘christelijke paideia’. 

Volgens andere is er bij Augustinus geen sprake van handhaving van welke vorm van ‘paideia’ 

ook, als daarin heidense inhouden en methoden geacht worden een plaats te hebben.
186

 Waar hij al 

ten gunste van het heidense onderwijs schrijft is dat uitdrukkelijk en uitsluitend bedoeld voor een 

beter begrip van de bijbel.
187

  

 

Waar in het tweede deel van de De doctrina christiana ‘het kaf van het koren’, het nuttige van het 

nutteloze
188

 wordt onderscheiden is volgens de classicus Kevin Hughes het beeld dat Augustinus 

daarbij gebruikt veelzeggend. Naar een bekende analogie vergelijkt hij het nuttig maken der 

heidense cultuur met ‘het beroven der Egyptenaren’.
189

 God had de joden bij hun uittocht 

aangezegd het goud en zilver van hun buren mee te nemen om het om te smelten en in de tempel te 

gebruiken (Ex. 3:22; 11:2-3; 12:35-36). Moeten we in dat beeld een exodus zien, het verlaten van 

een oude en vijandige cultuur die je mag bestelen omdat ze jou tot slaaf had gemaakt? Volgens 

Hughes, die het definitieve karakter van het afscheid uit het beeld afleest, wel. “Any treasures that 

are taken are piecemeal and cut loose from the web of the oppressive culture left behind. The 

insights of rhetoric and philosophy will no longer be part of a system or an institution of liberal 

education per se, but instead be applied ad hoc to the understanding of Scripture.”
190

   

 

Aan het slot, in Boek 4 van De christelijke leer, acht Hughes Augustinus’ stellingname duidelijk 

genoeg. Hij concludeert:  

 
Augustine makes it clear that he has fled Egypt. He has cast off the mantle of the liberal educator, and he will 

never take it up again.
191

  

 

Hughes’ stelling wordt ondersteund door grammatica-onderzoeker Robert Kaster. Deze komt haast 

woordelijk tot dezelfde conclusie:  
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At one and the same time Augustine shrugs off the burden of an alien tradition, remote in the past and 

appealing to criteria of no permanent value, and places the grammarian in a morally untenable position. […] 

[W]hile he gives with one hand, he takes away massively with the other.
192

  

 

Het traditionele, grammaticale ambt van tekstverklaarder kan wat Augustinus betreft door 

uitleggers van de Schrift beoefend worden. Correct taalgebruik, zo legt Kaster zijn woorden uit, 

kan het zonder ars grammatica en zonder grammaticus in de klassieke betekenis stellen. Voor het 

begrijpen van de Schrift kunnen we bij grammatica volstaan met het leren van de spelling, terwijl 

de betekenis van een woord te transponeren is naar de context van de Schrift. Er is geen 

compromis mogelijk: het is rigoureuze onderwerping van de literaire cultuur aan de christelijke 

leer, ofwel totale afwijzing ervan. 

 
For the spiritual émigrés [verwijzend naar de Exodus-allegorie, G.E.] envisioned in the De doctrina 

Christiana, rigorous and direct subordination is the only alternative to rejection of the literary culture or 

surrender to it.
193

 

 

De omvang, de zorgvuldigheid en de onvermoeibaarheid waarmee Augustinus ‘van huis uit’ de 

oude cultuur bestreed was volgens biograaf-historicus Peter Brown in de De doctrina christiana 

minder gericht op het intellectuele dan op het religieuze leven. Zo is het, aldus Brown, “nooit 

Augustinus’ bedoeling geweest de klassieke opleiding in de hele Romeinse wereld te vervangen.” 

 
Hij wilde slechts een eigen, afzonderlijke literaire cultuur scheppen voor de zoekers naar de ware 

‘wijsheid’[…], uitsluitend gewijd […] aan het begrijpen van de bijbel. […] Hij hoopte een soort innerlijke 

afstand tot de traditionele cultuur te verkrijgen, maar ging ervan uit dat die cultuur altijd zou blijven 

bestaan.
194  

 

Toch twijfelt de auteur blijkbaar zelf ook aan de positieve opstelling van Augustinus’ premisse. Hij 

gaat verder:  

 
[Augustinus] voelde zich niet verplicht deze instelling aan het nageslacht door te geven door een eigen 

onderwijssysteem te ontwikkelen. […] Wat Augustinus opzettelijk lijkt te hebben vergeten, is dat een cultuur 

een kader van regels en georganiseerd onderricht nodig heeft.
195

  

 

Augustinus heeft geen fundament voor het elementaire, christelijke onderwijs geboden, zo stelt ook 

Marrou.
196

 “[F]reilich gibt es bei Augustinus etwas, was stirbt”, vat hij aan het eind van zijn studie 

– getiteld ‘Het eind van de antieke opvoeding’ – samen.
197

 Topografie en kennis der natuur dienen 

geleerd te worden voorzover ze van toepassing zijn voor het begrijpen van de bijbel. Vreemde 

talen zijn te leren voorzover zij betekenis van de Hebreeuwse en Griekse bijbelse namen en termen 

verduidelijken.
198

 Het statusverlies van algemeen vormende kennisoverdracht krijgt, beginnend bij 

de uitspraken van Paulus die we citeerden, hier opnieuw een impuls. 
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Geschiedenis in allegorische omhulling 

Geschiedenis is voor Augustinus, anders dan wat volgens hem mythologie voor de heiden is, het 

fundament van waarheid en geloof.  

 
De geschiedschrijving vertelt ook over menselijke instellingen uit het verleden, maar zelf moet de 

geschiedenis niet daartoe gerekend worden, omdat men hetgeen voorbij is en niet ongedaan gemaakt kan 

worden in de ordening der tijden moet plaatsen, waarvan God de Schepper en bestuurder is.
199

 

 

Het vak geschiedenis beslaat zes tijdvakken op een ontwikkelingslijn die als volgt verloopt: de 

mensheidsontwikkeling uit het Oude en Nieuwe Testament, de Schepping, de geschiedenis van het 

volk van Israël tot en met tijdperk van het christendom. Het Oude Testament wordt daarbij 

allegorisch uitgelegd als voorbereiding op de komst van Christus. Deze Augustijnse uitleg is in 

onze tijd voorwerp van kritiek. Zo stelt Marrou het voor dat alles wat in Augustinus’ 

geschiedopvatting het geloof in de weg staat, omdat het bijvoorbeeld tegenstrijdigheden bevat, 

‘door spitsvondigheden uit de weg geruimd wordt’. “Sein einziges Ziel ist es zu zeigen, dass es 

möglich ist, die in ihr erhaltenen Widersprüche aufzulösen, so dass sich der Glaube, den wir ihr 

schenken, an keiner Unmöglichkeit zu stossen braucht. […] Und wenn [die von ihm ins Auge 

gefassten Lösungen], äusserlich betrachtet, wenig wahrscheinlichkeit für sich haben, so sind sie 

doch möglich, und das genügt, damit ein Weg für den Glauben offen ist.”
200

 In de woorden van 

Van der Meer is hierbij sprake van “één klinkklank van sluitredenen” bij dit wel erg vergaand 

geloof in de analogie der beide Testamenten. We zouden Augustinus’ inspanningen hier volgens 

Van der Meer “een verstandelijke redekaveling op onverstandelijke gronden” kunnen noemen.
201

 

 

Ook in De catechizandis rudibus (399) waarschuwt Augustinus ervoor ‘de in vleselijke omhulsels 

geklede woorden en daden van mensen’ die in de bijbel staan letterlijk op te vatten. Juist in een 

allegorische verklaringswijze dient men zich te oefenen.
202

 In dit traktaat, waarin hij zijn bijbels-

historische visie enige jaren na de Belijdenissen ontvouwt, geeft Augustinus verteladviezen aan een 

diaken voor diens geloofsonderricht aan leken. Terwijl men het werkje kan lezen als een 

pedagogisch handboek voor de omgang van een leraar met zijn leerling (zoals: hoe bepalend is het 

voor een les dat de leraar in een goede stemming is), is de exclusief-christelijke interpretatie van de 

geschiedenis, zoals die in combinatie gebracht wordt met straf en beloning,
203

 als een vorm van 

indoctrinatie te zien.  

 

Voordat we er nu toe overgaan deze donkere kant van Augustinus in het licht te stellen van een 

vergelijking met de literatuurkritiek van Plato, mag de niet-christelijke tijdgenoot en didacticus 

Martianus Capella, met zijn verhalende opzet voor een leerplan voor de zeven Artes Liberales 

(naar men zegt tevens de oorspronkelijke opzet van Augustinus’ De doctrina christiana) niet 

onvermeld blijven. 
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3.6. Het heidense spektakel van Martianus Capella 

 

Misschien wekt het na het voorgaande geen verwondering dat de belangrijkste literaire 

voorbeeldtekst die de Middeleeuwen rijk was, als compendium van kennis, door een niet-

christelijke auteur geschreven was. Terwijl Augustinus zich beijverde in zijn De doctrina 

christiana de kunstzinnige elementen te bannen uit de oorspronkelijk door de Romeinse 

encyclopedist Varro opgestelde zeven Vrije Kunsten, deed de Noord-Afrikaanse jurist Martianus 

Capella niet ver daarvandaan precies het tegenovergestelde. In zijn De nuptiis Philologiae et 

Mercurii (Het huwelijk tussen Philologia en Mercurius) (410-439) verdedigde Martianus het 

mythische verhaaltje dat hij voor zijn zoon ontworpen had als lokmiddel voor de Vrije Kunsten. 

Met zijn bedenksels zocht hij daarin ‘een lichte toets’ en ‘schoonheid’ aan te brengen. Net als 

Augustinus was Martianus op de hoogte van de mnemotechniek, zoals af te leiden uit zijn 

bespreking daarvan in het hoofdstuk over retoriek.
204

  

 

Bij de eerste der Vrije Kunsten, de Grammatica, zet hij in een inleiding zijn werkwijze uiteen. In 

de vertaling van William Stahl en Richard Johnson:  

 
Once again in this little book the Muse prepares her ornaments and wants to tell fabricated stories at first, 

remembering that utility cannot clothe the naked truth; she regards it as a weakness of the poet to make 

straightforward and undisguised statements, and she brings a light touch to literary style and adds beauty to a 

page that is already heavily colored. […] Let us tell no lies, and yet let the Arts be clothed.
205

  

 

Het ‘kleden’ van de Kunsten met verhalen, niet lang voor Martianus’ De nuptiis door de 

Neoplatonist Macrobius in een verhandeling filosofisch verantwoord,
206

 het aanbrengen van een 

lichte toets aan de overigens droge, encyclopedische stof, heeft in de Middeleeuwen zijn 

uitwerking niet gemist. In de context van het door monastieke ascese doortrokken onderwijs kon 

Martianus’ studieboek met zijn heidense verhaaltjes, hoewel naar onze huidige maatstaven door 

critici ‘een mix van droge traditionele schoolstof met smakeloze en extravagante mythologische 

versiering’ genoemd, tot de favoriet van menig student worden.
207

 Vooral vanwege de eerste, 

mythologische hoofdstukken werd het boek in christelijk Europa overal ter hand genomen, en was 

het, aldus inleider/vertaler Stahl, misschien het wijdst verbreide schoolboek. Het wist de Vrije 

Kunsten overzichtelijk en relatief beknopt samen te vatten.
208

 Martianus’ allegorische figuren 

(zoals vrouwe Grammatica met haar symbolische correctiegereedschappen) zijn sinds de negende 

eeuw zelfs opgenomen in het beeldhouwwerk van kathedralen als van Chartres.
209
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3.7. Samenvatting  

 

De bloeitijd van het Hellenisme was van lange duur. Aan het begin van onze jaartelling ontstond 

daardoor de gelegenheid literaire alternatieven aan te dragen in het, op het Griekse ideaal van 

encyclios paideia gebaseerde opvoedingspatroon. Naast ‘Homerus’ van de Grieken en de Aeneis 

van de Romeinen kon zo de in het Grieks vertaalde ‘Mozes’ van de joden onder niet-joden als 

vorm van christelijke paideia inburgeren. De Mozaïsche tekst heeft echter, met zijn dwingend-

leerstellige karakter, en in combinatie met het nieuwtestamentische accent op verzaking van 

wereldse kennisverwerving, in de eerste eeuw de basis gelegd voor een opvoedingspatroon dat met 

het Homerische op gespannen voet stond. Homerus verleidde met dichterlijke middelen en deed de 

wereld bewonderen met vaak ongeloofwaardige verhalen, de waarheid in het midden latend of 

verhullend. Het christendom daarentegen zag de bijbeltekst als geen tegenspraak duldende 

geloofswaarheid die de wereld afwees als te idealiseren verblijfplaats. De rituele verzaking van de 

wereld en van bestaande vormen van verheerlijking daarvan maakte onlosmakelijk deel uit van het 

catechumenaat, de voorbereiding op inwijding en doop tot christen.  

 

Soms aarzelend, dan weer rigoureus werd de profane dichterpedagoog, met zijn 

onderwijsinstellingen en leraarsambten, in de geschriften van bisschoppen en presbyters 

verworpen. De afstandelijkheid waarmee tegenwoordig in de secundaire literatuur daarvan verslag 

wordt gedaan weerspiegelt het karakter van de omstredenheid die de thematiek beheerst. Ongaarne 

wordt ingegaan op de schaduwzijde van het Augustijnse christendom met zijn banvloek op de 

klassieke, literaire opvoeding. Bedoelde schaduwzijde geeft aanleiding tot loyaliteitsconflicten die 

zich laten herkennen aan innerlijke tegenspraak. Van de geschriften van heilige kerkvaders uit de 

Oudheid tot de analist van die geschriften in de secundaire literatuur van onze tijd, vinden we deze 

innerlijke, op loyaliteitsconflict berustende tegenspraak. (Zie hierna de commentaren in de 

Middeleeuwen en bij Vives in Hoofdstuk 5.) Zo kan een passage in de Belijdenissen van 

Augustinus, die we met reden als toonaangevend (of mogen we zeggen ‘wetgevend’?) beschouwen 

in de christelijke strijd tegen de literaire canon in het onderwijs, genegeerd worden in de huidige, 

secundaire – en geseculariseerde – literatuur.  

 

Hoewel de aandacht voor de Augustijnse aanval op de letteren klein is achten we haar invloed 

groot. Weliswaar vormden de apologetische geschriften waaruit we citeerden er de voedingsbodem 

voor en dienden de geschriften van Basilius en Hiëronymus tot ruggesteun en context, het is de 

reikwijdte van de Augustijnse dogmatiek die zijn aanval zo trefzeker heeft gemaakt, in zijn tijd en 

in de eeuwen na hem. Wie de Belijdenissen heeft gelezen, en dat zijn er nog steeds tallozen, kent 

ook de aanval op Homerus en Vergilius daarin. Hetzelfde geldt voor Plato’s De Staat, hoewel dat 

boek, na en in tegenstelling tot Augustinus’ Belijdenissen, duizend jaar ongelezen is gebleven. In 

een samenvattende terugblik op de voorgaande hoofdstukken zullen we hierna echter betogen dat 

niet de inbreng van Plato maar die van Augustinus bepalend is geweest voor de afwijzende 

houding, zowel in als na de Middeleeuwen, tegenover een in literaire vorm aangeboden algemene 

vorming. 

 

 
 

3.8. Samenvattend commentaar bij de voorgaande hoofdstukken 

 

Plato, Augustinus en hun tegenstrijdige tweelingmetafoor  

Plato en Augustinus hebben, als de twee belangrijkste auteurs in de Oudheid die zich bezig hielden 

met de epische voorbeeldtekst in het onderwijs, elk hun visie verduidelijkt in de vorm van een 

metafoor. Door beide werd die in het voorbijgaan gebruikt en in een niet-gerelateerde context. Om 

reden van hun illustratieve waarde staan we daar even bij stil. Beider beeldspraken lijken op elkaar 

als de gezichten van een tweeling. Als we in aanmerking nemen dat Plato uit was op discussie (zie 
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Hoofdstuk 2), impliceren zij toch een tegenovergestelde visie. De een, Plato, ziet in de verhalen in 

laatste instantie en onder de door hem aangegeven voorwaarden een nuttig, Augustinus, eveneens 

in laatste instantie, een schadelijk fundament voor de opvoeding.  

 

Als Plato in zijn Politeia naar een voorbeeld zoekt om aan te illustreren wat hij onder moed 

verstaat, in zijn woorden ‘standvastigheid’, gebruikt hij daarvoor het verhaal in de opvoeding (dus 

met een positieve connotatie): ‘kunst’, dat wil zeggen muziek en verhaal, is als de grondverf bij het 

schilderen. Grondverf geeft stabiliteit aan kleur en ‘kunst’ biedt, vergelijkbaar, het onderwijs waar 

nodig houvast.210 Daartegenover staat het schijnbaar overeenkomstige beeld dat Augustinus aan het 

begin van zijn De stad van God gebruikt. Ditmaal is de connotatie negatief. Augustinus vergelijkt 

de plaats die het verhaal in het onderwijs inneemt met de werking van de eerste wijn in een kruik. 

Daarmee illustreert hij de hardnekkigheid waarmee de goden, door Vergilius beschreven, in het 

geheugen blijven hangen.
211

 De kruik is voor andere wijn voor lange tijd onbruikbaar.
 
Beide 

auteurs illustreren met hun beeld het funderende belang van verhalen, bij Plato voorgesteld als 

duurzame ondersteuning bij taalverwerving, bij Augustinus als even duurzame handicap.  

 

Leiden we met deze door de auteurs als tegengesteld bedoelde beelden twee literatuurpedagogische 

culturen in die zich in de Oudheid aandienen met elk zijn geheel eigen visie op verhalen. De voor-

christelijke opvoedingscultuur met haar literaire basiskennis kent een literatuurkritiek die we 

‘propedeutisch’ willen noemen, de christelijke literatuurkritiek noemen we ‘catechetisch’. 

 

 

 

Twee categorieën in de pedagogische literatuurkritiek 

Aan de hand van beide genoemde categorieën willen we deze samenvatting van de voorgaande 

hoofdstukken invulling geven. Verschillen tussen voor-christelijke en christelijke pedagogische 

literatuurkritiek zijn fundamenteel en duurzaam en lijken als zodanig in categorieën onder te 

brengen. Voor-christelijke – maar ook moderne, zich op Aristoteles baserende – literatuurkritiek 

kenmerkt zich door een pedagogisch optimisme en een voorkeur voor een initiërende plaats van 

literatuur bij de opvoeding. (De betekenis die Aristoteles in zijn Politikos (1337a 19) aan het begrip 

propaideia geeft is de meest gangbare, Grieks-klassieke toepassing: algemeen vormend onderwijs 

dat vooraf gaat aan beroepsgericht onderwijs.) De christelijke literatuurkritiek kenmerkt zich 

daarnaast door leerstelligheid, exorcistisch moralisme ten aanzien van profane literatuur en een 

exclusieve, maar tegelijkertijd literair onkritische voorkeur voor de eigen bijbelse literatuur. Het 

initiërende gebruik van profane literatuur in de opvoeding wordt in de laatste categorie hetzij 

gecorrigeerd (Hiëronymus, Basilius), hetzij afgewezen (Augustinus). 

 

Onder een propedeutische literatuurkritiek rekenen we de – literair-humanistische – commentaren 

uit Hoofdstuk 1 (Bruner, Frye en Guillory), 2 (Plato, Aristoteles en Plutarchus) en § 3.1. (Horatius 

en Quintilianus). Onder een catechetische literatuurkritiek rekenen we de overige – christelijke – 

commentaren uit Hoofdstuk 3. Geven we de eerste, propedeutische categorie aan de hand van het 

voorgaande invulling, in Hoofdstuk 6 zullen we daarop terugkomen in een samenvatting van de 

hoofdstukken 1-5. 
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In hoeverre voldoen de besproken commentaren, inclusief dat van Plato, aan het – in Hoofdstuk 1 

door Marrou omschreven – propedeutische principe van het encyclios paideia-ideaal? 

Welbeschouwd wordt de voorbereidende betekenis van literatuur bij de opvoeding door geen der 

niet-christelijke commentaren bestreden, behalve door dat van Plato. Plato’s probleemstelling heeft 

de literatuurpedagogiek in de loop der eeuwen dan ook het meest beziggehouden (zoals eveneens 

door Marrou vastgesteld; zie § 2.6). In Plato’s redenatie kunnen we kinderen beter niet iets leren 

door nabootsing, mimesis. Nabootsing voedt een te vermijden toestand van de ziel, waarbij ‘het 

veranderlijke’ het onveranderlijke of ‘het bestaande’ overheerst. Ten faveure van het 

propedeutische principe zou Plato’s redenatie kunnen zijn dat we die te vermijden toestand van de 

ziel op de laagste trede van de trap naar ware kennis moeten zoeken, en er dus sprake is van een 

voorbereidende fase in de ontwikkeling.
212

 Dit argument wordt echter weer teniet gedaan waar 

Plato met nadruk stelt dat niet literatuur maar wiskunde als hulpmiddel gezien moet worden om die 

trap te kunnen beklimmen.
213

  

 

Hiertegenover staat de vaststelling dat Plato’s argumenten tegen literaire opvoeding in zijn Politeia 

door hem expliciet aan zijn lezers ter correctie worden aangeboden. Aristoteles’ correcties laat hij 

vervolgens onweersproken, terwijl hij ook zelf in later werk opnieuw een begunstigende positie 

inneemt tegenover poëzie. Met een reeks van argumenten is aannemelijk gemaakt dat Plato zich 

geenszins heeft afgezet tegen de positieve en propedeutische visie op literatuur die hij in zijn 

omgeving vond. Eerder heeft hij een (zelf)corrigerende houding tegenover de dichtkunst willen 

bepleiten, waardoor waar nodig besnoeiing en indamming mogelijk werd van de dichterlijke 

alomtegenwoordigheid in zijn tijd. Wat Aristoteles betreft is mimesis even leuk als leerzaam en zit 

hem het nut van het verhaal tevens in het filosofisch suggereren van gehelen. Net als Aristoteles 

kent ook Plutarchus de literatuur een voorbereidende taak toe bij de opleiding tot filosoof. Literaire 

rolmodellen, ook slechte, helpen, aldus Plutarchus, moreel onderscheidingsvermogen ontwikkelen. 

Horatius en Quintilianus tenslotte wijzen op de waardevolle geestelijke basisvorming van de 

dichtkunst, ‘het edelste’, de wijze lessen, de verheven voorbeelden die gegenereerd wordt door 

haar rijke taal. Kort en goed overheerst in de Oudheid aan de zijde van het klassiek humanistische 

encyclios paideia-ideaal optimisme over de algemeen vormende, propedeutische betekenis van 

literatuur in het onderwijs, ondanks – of naar de mening van sommigen ook juist dankzij – Plato’s 

negatieve commentaar. Hetzelfde, aristotelisch-propedeutische optimisme ten aanzien van de 

literaire opvoeding, zij het in de schaduw van een somber tijdsbeeld, vonden we bij hedendaagse 

onderzoekers als Bloom, Bruner, Frye, Guillory en Highet. 

 

Bij de catechetische, op de christelijke geloofsleer gebaseerde literatuurkritiek wordt Plato’s 

verbanning van de dichters tot uitgangspunt genomen. Catechese en profane literatuur gelden als 

onverenigbaar. De dichter wordt verbannen op grond van zijn afgoden, zijn vermeend immorele 

voorbeelden en van het corrumperen van de – in dit geval christelijke – waarheid. De waarheid die 

Christus (of: de bijbel) is werd door Augustinus tegenover de waarschijnlijkheid gesteld die door 

de (‘Nieuwe’ of Ciceroniaanse) Academie als het ultiem bereikbare werd aanvaard. Deze waarheid 

is volgens Augustinus alleen bereikbaar door althans in de catechese af te zien van de ernstige 

leugen, de ‘schaduw van de ziel’, gerepresenteerd in de traditionele verhalen die tot nabootsing 

verleiden van niet-christelijke voorbeelden.  
 

De catecheet kan in Augustinus’ visie uit die verhalen het beste het zakelijk en maatschappelijk 

nuttige halen en verder wat bijdraagt tot een beter begrip van de bijbel. Of, in de versie van 

Basilius, hij doet er goed aan het ‘deugdzame’ eruit te halen. Arete en virtus, Grieks en Latijn voor 

voortreffelijkheid in zijn wereldse betekenis – dat wil zeggen, ten aanzien van mensen, dieren en 

dingen – , worden in de catechetische literatuurkritiek omgezet in de christelijke betekenis van 

deugdzaamheid. De held of voorouderfiguur krijgt de gekerstende betekenis van heilige. 
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 Vgl. Havelock 1963: 238; zie ook de discussie onder hst. 2 noot 57. 
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 Pol. 521C-526B. 
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Historische contexten gelden daarbij als van weinig belang. Wie het wereldlijke aanprijst 

overtreedt het eerste Gebod en begaat zo ‘de grootste misdaad van de mensheid, de ultieme schuld 

in deze wereld’, in de waarschuwing van Tertullianus aan de catecheet die luistert naar de verhalen 

in het heidense onderwijs.
214

  “Idols, love, care for worldly possessions”, zoals Hiëronymus het 

uitdrukte, doorkruizen de doopbelofte van de catecheet.  

 

De pedagogische betekenis van de bijbel is in de catechetische literatuurkritiek in de eerste plaats 

gelegen in het aanleren van en het gehoorzamen aan door God gestelde regels en verder van erin 

vermelde namen, feiten en gebeurtenissen. De literaire kwaliteiten van de bijbelse verhalen worden 

in bovenstaande commentaren alleen aangeprezen waar zij vergeleken worden met heidense 

verhalen. Het literair-grammaticale onderwijs, waarbij de tekst als model ter correctie (enarratio 

historiarum en iudicium; zie noot 2 hierboven), navolging en ontwikkeling van de schrijfkunst van 

de leerling dient, wordt in Augustinus’ visie teruggebracht tot een eenzijdig grammaticale analyse 

en een allegorische duiding van gebeurtenissen. In de Middeleeuwen zijn, zoals we nog zullen 

zien, weinig commentaren bekend die deze visie willen wijzigen, in de Renaissance deste meer (zie 

de hoofdstukken 4 en 5). 

 

Van de pedagogische bezwaren die tegen de dichtkunst worden ingebracht, te weten 

leugenachtigheid, afbraak van verstandelijke vermogens, nutteloosheid en idolatrie, behoren de 

eerste twee tot de propedeutische categorie (die bij elk der bezwaren tevens vraagtekens zet) en 

behoren alle vier tot de catechetische categorie. In beide categorieën wordt de dichterlijke 

leugenachtigheid in het ene geval als een gunstige, in het andere geval als een ongunstige 

eigenschap gezien. Terwijl voor de ene categorie bewondering voor het bestaande de pedagogische 

leidraad is, geldt voor de andere categorie de ombuiging daarvan naar de innerlijke leraar, Christus, 

als paradigma. Het is dit paradigma van de ombuiging van wereldse naar christelijke kennis dat in 

het merendeel der Middeleeuwen de commentaren zal overheersen.  
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 Tertullianus 1987: 23, De Idololatria 1,1. 
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4. De Middeleeuwen. Moralisering, allegorisering en onthistorisering 
 

In de Middeleeuwen krijgt Vergilius’ Aeneis als voorbeeldtekst navolging in de vorm van christelijke epiek. 

Met de Psalter, de fabels van Avianus en de Disticha Catonis vormen de Aeneis en de christelijke epen door 

de eeuwen heen het vaste, Latijnse repertoire. Commentaar hierop door pedagogen als Cassiodorus, 

Gregorius de Grote, Isidorus van Sevilla en Alcuinus van York is vaak van negatieve aard. Pas in de 

twaalfde eeuw ontstaat ruimte voor andere dan genoemde profane dichters uit de Oudheid, zoals Ovidius, 

Horatius en Terentius. Voortekenen van een vijftiende eeuwse humanistische doorbraak worden dan 

zichtbaar. In heel Europa manifesteert zich in de Middeleeuwen de in de Oudheid voorbereide 

allegorisering, moralisering en onthistorisering (zie hierboven bij Basilius de Grote, Augustinus en 

Martianus Capella) van literaire voorbeeldteksten. Het verhaal als bron van algemeen vormende 

kennisoverdracht wordt daarbij losgelaten. Naast de allegorische betekenis wordt het belang onderstreept 

van het inoefenen van grammaticale regels.  

 

 

 

4.1. Inleiding 

  

Met het levendige maar trieste beeld dat Augustinus geeft in zijn De stad van God over de val 

Rome op 24 augustus 410 zijn de Middeleeuwen als het ware ingeleid. Door Alarik en zijn Goten 

werd de stad drie dagen lang geplunderd. Een groot aantal burgers werd vermoord. Kerken, 

gewijde plaatsen en wie daarin hun toevlucht namen werden echter ontzien. Alarik en zijn 

‘barbarenvolk’ waren, en dat wordt niet duidelijk gemaakt in Augustinus’ tekst, christenen, 

Arianisten, genoemd naar de Alexandrijnse theoloog Arius, stichter van een langdurig succesvolle, 

neoplatonistische afscheiding van het katholicisme. 

 

Tezelfdertijd werd het Romeinse Rijk aan alle kanten overspoeld door op hun beurt voor de 

Hunnen vluchtende barbarenvolken. Sommige van deze volken waren ooit geallieerd geweest met 

de Romeinse legers en de bestuurlijke cultuur van de Romeinen stond bij hen in hoog aanzien. 

Bestuurlijke instellingen werden daarom veelal in tact gelaten en overgenomen. De Latijnse taal 

werd aangeleerd en ook onderwijsinstellingen – die soms decennia hadden stilgelegen – werden 

naar omstandigheden hersteld. Dit ten behoeve van de aristocratie van de invasievolken. Zoals daar 

waren in Zuid-Europa: de uit Oost-Europa afkomstige, eveneens Ariaans-christelijke Visigoten 

(Spanje), Ostrogoten (Balkan en Italië), Bourgondiërs (Zuid-West Frankrijk) en – de niet 

christelijke, maar zich het eerst tot het katholicisme bekerende – Franken (Zuid-Oost Frankrijk).  

 

We baseren ons hier – en in grote lijnen ook hierna – op de belangrijkste onderwijsspecialist van de 

vroege Middeleeuwen – tevens leerling van Henri Marrou – Pierre Riché.
1
 Voor de hindernissen 

die zich in deze tijd voordeden voor de klassieke letteren raadplegen we tevens een eerdere studie, 

over het Gallië van de Visigoten door M. Roger. In het algemeen is na de Goteninvallen, vanaf 

475, zo schrijft Roger, een bestuurlijke verwijdering van Rome te constateren. De ambitie naar 

hogere ambten in het rijk nam af.
2
 Weliswaar werd het Latijn in hofkringen geadopteerd en gingen 

vorsten ertoe over het gebruikelijke, profane onderwijs binnen hun hoven in te richten, maar het 

belang van de klassieke letteren daarbij verviel. Bovendien liep de bekostiging van de publieke 
scholen in de steden terug. 

 

 

 

Monastiek rigorisme aan het eind van de vijfde eeuw 

‘Aan het eind van de vijfde eeuw is de monastieke invloed groot. De klerken, en in hun naam de 

bisschoppen, gaan zich rekenschap geven van de onverenigbaarheid van de profane en de 

                                                 
1
 Het hoofdstuk ‘Survivance de l’école Antique’ in Riché 1962 (pp. 55-90) is hier het meest van toepassing.  

2
 Roger 1905: 64. 



 111 

christelijke cultuur’, aldus Riché. In het vuur van een massale evangelisatiecampagne van 

barbaarse volken, die nu in de directe nabijheid van katholieke bisschoppen en gelovigen leefden, 

werd een Romeinsmilitaire discipline aan de dag gelegd. De weg van het compromis werd daarbij 

verlaten door, zo noemt Riché hen, ‘rigoristen’, voor wie de enige oplossing gelegen lag in een 

omverwerping van de bestaande cultuur. “La solution: une culture uniquement religieuse”, aldus 

kopt de laatste paragraaf van het hoofdstuk “Les chrétiens et l’école antique au début du VI
e
 

siècle”. Een unieke, religieuze cultuur vond zo zijn ontstaan. ‘Men kon immers niet tezelfdertijd 

aan de cultus der Muzen offeren als aan die van God.’
3
  

 

Eenmaal gedoopte koningen kregen de verantwoordelijkheid de zorg van ‘het eeuwige heil’ van 

hun onderdanen op peil te houden. De doop van Clovis en zijn Franken, eind vijfde eeuw, heeft 

model gestaan voor de Germaanse kerstening in de eeuwen die volgden. Op verzoek, of als dat niet 

lukte onder dwang, werd de eerbiediging bedongen van de regels van het geloof, zoals 

zondagsheiliging, ter communie gaan, etcetera.
4
 Om ‘de poorten voor de Barbaren’ te kunnen 

openen werd de collectieve doopceremonie, jaarlijks met Pasen, vereenvoudigd. De catechetische 

afzwering van de vooroudercultus – en in het verlengde waarvan het onderwijs in de profane 

letteren gezien werd – kreeg nu meer nadruk.
5
  

 

De toch al groeiende afstand tegenover het onderwijs in de letteren door de al genoemde, 

toenemende culturele distantie van Rome bij de aristocratie, werd zo nog eens vergroot door deze 

alertheid tegen heidense beïnvloeding. Roger omschrijft het complex van hindernissen waarmee de 

letterenstudie zich in deze tijd geconfronteerd zag als volgt: “En l’absence de la nécessité, 

l’enseignement ne pourra plus compter que sur l’amour des lettres, et l’amour des lettres lui-même 

devra lutter contre les difficultés matérielles, contre la paresse et contre les susceptibilités 

chrétiennes.”
6
  

 

 

 

 

                                                 
3
 Riché 1962: 135. Voor de argumentatie bij het historische debat, sinds de Verlichting, over het verval van de 

Romeinse cultuur vinden we bij František Graus (1965: 14-25, 141-143, speciaal: 142n9), onderzoeker van de 

Merovingische hagiografie, een uitgebreid overzicht. De continuïteitsgedachte staat daarbij centraal: heeft er nu wel of 

niet een culturele catastrofe plaats gevonden? (Persoonlijk waagt Graus (1965: 24) zich aan de mening te moeten 

waarschuwen tegen het negeren van persoonlijke getuigenissen over gewelddadige gebeurtenissen om zo een 

continuïteitsgedachte te rechtvaardigen. Specifieke eigenschappen van tijdperken zouden daarmee worden uitgewist.) 

Le Goff (1977: 230) heeft drie manieren onderscheiden waarop de kerk zich opstelde tegenover een context van 

volksculturen: ‘destruction’ (vernietiging van tempels en idolen), ‘oblitération’ (uitwissing door toedekking met 

christelijke symbolen) en ‘dénaturation’ (radicale betekenisverandering). Riché (1989a: 294) stelt zich op in lijn met 

Le Goff: “La culture savante des clercs et des moines a fait disparaître le souvenir de cette culture ‘folklorique’ que 

certains historiens cherchent à reconstituer à partir des légendes et des mythes”. De afstand die bestaat tussen deze 

negatieve invulling van de kerkelijke invloed in de Middeleeuwen en de meer gangbare, positievere kritiek, laat zich 

illustreren aan een vergelijking met de visie van theoloog en kerkhistoricus Anton Wessels. In navolging van Mircea 

Eliade spreekt Wessels (1994: 24, 67) over ‘bekroning’ en ‘vervolmaking’ van de voor-christelijke cultuur. De 

kerstening van Europa wordt door Wessels in het licht gesteld van het lot van mythen en verhalen. Bij zijn 

begunstigende voorstelling van zaken maakt hij echter kanttekeningen. Zo onderkent hij dat “zeker de schoolliteratuur” 

het slachtoffer dreigde te worden “door niet onbelangrijke christelijke kringen tot een product van demonen te worden 

verklaard” (Wessels 1994: 37). Over de relatie tussen kerk en speelmanslied zie hieronder noot 52. 
4
 Riché 1989: 315 ; Wessels 1994: 132. 

5
 Riché 1989: 321-325. Ouders werden geacht hun pasgeborenen te laten dopen. Het aanleren van teksten als het Onze 

Vader en de geloofsbelijdenis geschiedde in de eigen taal. Na de doop kreeg het kind van ouders, peetouders en, 

voorzover aanwezig, op school, van de priester, religieuze instructies. Daarnaast was er de prediking voor 

volwassenen. Voor de inhoud van zijn preken, in de 5
e
 en 6

e
 eeuw voor de aristocratie veelal nog goed verstaanbaar in 

het Latijn, maakte de priester, de jaarcyclus van feesten volgend, gebruik van voorbeelden van Augustinus. Bij het 

schrijven van heiligenlevens werd rekening gehouden met het voorlezen ervan op de feestdag van de heilige (zie over 

de introductie van de hagiografie hieronder noot 67). 
6
 Roger 1905: 65. 
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De Middeleeuwen in perspectief  

De verleiding de gebeurtenissen in de ‘tien zwijgende eeuwen’
7
 van de Middeleeuwen te omzeilen, 

zoals in historische overzichtswerken van de literatuurkritiek wel het geval is, is onmiskenbaar 

aanwezig. Als ergens de typering ‘duisternis der Middeleeuwen’
8
 opgaat, dan is het wel voor de 

meningsvorming over de voorbeeldtekst in het onderwijs. Slechts moeilijk te onderscheiden en 

schaars gedocumenteerde ontwikkelingen deden zich voor op dit kruispunt van pedagogiek en 

letteren.
9
 Van een aanvulling op het commentaar uit de Oudheid is in die eeuwen weinig of geen 

sprake. De eerder besproken – oorspronkelijk Griekstalige – bronnen op dit gebied, zoals Plato’s 

Politeia, Aristoteles’ Poetica, Plutarchus’ De audiendis poetis en Basilius’ Ad adolescentes bleven 

ongelezen. De eerste tekenen van belangstelling voor het probleem vinden we pas weer in het 

midden van de vijftiende eeuw. De hernieuwde aandacht voor de oude, voor-christelijke literatuur 

was aanleiding het laatstgenoemde werk in ‘een explosie van vertalingen’ uit te gegeven.
10

  

 

De relevantie van de Middeleeuwen voor ons verhaal is desondanks aanzienlijk. Zij is gelegen in 

de, aanvankelijk door Basilius gepropageerde, betekenisverandering, christianisering, die de 

schoolliteratuur ondergaat. Terwijl ogenschijnlijk alles hetzelfde blijft in de – zoals gezegd, 

zeldzame – commentaren uit de Middeleeuwen, qua betekenistoekenning aan voorbeeldteksten zijn 

de veranderingen groot. Of we het nu over voor-christelijke leesboeken hebben als de Aeneis van 

Vergilius, de fabels van Aesopus en Avianus, of over de christelijke canon, zoals de psalter, enige 

bijbelteksten en het christelijke epos, stuk voor stuk prototypen van een voor onze begrippen 

onvoorstelbare continuïteit, naar hun inhoudelijke betekenis krijgen zij een specifieke, aan een 

middeleeuwse manier van denken gebonden duiding. Wereldse, tijdruimtelijke connotaties worden 

vervangen door morele, allegorische en metafysische. Werd de Aeneis in de eerste eeuwen nog 

door pedagogen gezien als encyclopedie van historische, stilistische en grammaticale wijsheid, aan 

het eind der Middeleeuwen is daar niet veel meer van over. De klassieke voorbeeldteksten dienen 

                                                 
7
 De grote mediëvist Ernst Curtius (1948: 245) neemt deze typering over van Thomas Carlyle waar hij de Muzen in de 

Middeleeuwen aan de orde stelt. In cryptische termen stelt hij: “Die ‘zehn schweigende Jahrhunderte’ hatten die 

Spannung zwischen Antike und Christentum teils durch behutsame Harmonisierung, teils durch fragwürdigen 

Synkretismus überbrückt oder aber mit Rigorismus uns asketischer Weltverneinung beantwortet.” 
8
  Wat de klassieke letteren betreft is men het over deze ‘duisternis’ niet eens. Zo stellen in Engeland twee 

‘Oxfordianen’: “Although few ages are so dark that they are not penetrated by a few shafts of light, the period from 

roughly 550 to 750 was one of almost unrelieved gloom for the Latin classics on the continent; they virtually ceased 

being copied” (Reynolds & Wilson 1968: 75). Een kwart eeuw later komen historici uit Cambridge tot andere 

conclusies: “[M]any historians have come to question seriously the traditional view of the period 630-780 as a dark age 

in Europe” (Brown 1994: 3). Namens deze richting betoogt Giles Brown dat er wel degelijk en voortdurend vormen 

van educatie zijn geweest, ook al zijn die uitsluitend in religieuze zin als correctio en emendatio (zuivering, 

verbetering) bedoeld. Even verderop worden toch ook daar weer vraagtekens bij gezet. Met als conclusie: “The extent 

to which cultural activity was maintained, and widely diffused, in the churches of late Merovingian Gaul is therefore 

debatable” (Brown 1994: 6); en verderop: “Charters and diplomas attest that the standard of written Latin had sunk to 

an alarming level” (Brown 1994: 8). Hoe het ook zij, als we ons beperken tot de literaire voorbeeldtekst, lijkt het me, 

mede wegens ontbrekende bronverwijzingen, onverantwoord om de vele, door de auteur gesignaleerde 

waarschuwingen tegen het lezen van heidense lectuur te bagatelliseren als “a form of literary cliché inherited from the 

patristic culture” (Brown 1994: 38). Ook daarin corrigeert de schrijver zichzelf door verderop te stellen: “[Pagan 

literature] remained at best an undercurrent in Carolingian learning” (Brown 1994: 44; curs. G.E.).  
9
 Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van het toneel. Hoewel kritiek daarop in ruime mate bestond, “no sustained 

body of antitheatrical writing survives from the Middle Ages”, aldus Jonas Barish (1981: 66). Tegenover het 

‘speelmanslied’ geldt eenzelfde stilzwijgen als het gaat om literaire kritiek (Wareman 1951: 109, 117; zie ook noot 

52).  
10

 Schucan 1973: 35-37. Hoe verleidelijk het is een sprong in de tijd te maken laat zich aan het volgende illustreren. In 

het Italiaanse Ferrara is, helder als in eeuwen niet voor mogelijk te houden, een voorval gedocumenteerd (Schucan 

1973: 90-93) dat de indruk wekt alsof sinds Augustinus de tijd heeft stilgestaan. De filippica van de kerkvader tegen 

Terentius’ jonge aanrander in zijn Eunuchus wordt dan opnieuw in de actualiteit gebracht door de Franciscaner monnik 

Giovanni da Prato. In zijn preken richtte deze de aanval op de gezaghebbende pedagoog en humanist Guarino da 

Verona (1374-1460) die in openbare gelegenheden placht voor te lezen uit, nu juist, Terentius. De discussie zou zich 

nadien in Italië voortzetten en zich toespitsen op de dichtkunst (Schucan 1973: 94-96). 



 113 

dan in veel gevallen uitsluitend als oefenteksten voor grammaticale oefeningen en tot voertuig van 

abstracte, allegorische betekenissen.  

 

In de al vaker genoemde gewetensstrijd tussen afhankelijkheid en afwijzing, handhaven pedagogen 

wereldse auteurs in het onderwijsprogramma. Voorzien van een christelijke, allegorische uitleg, 

zouden we het optimisme van Wessels/ Eliade/ Rahner kunnen delen, dat dit voor-christelijke 

erfgoed ‘in de schoot der kerk bewaard’ en zelfs ‘bekroond’ zou zijn.
11

 Voor een theologische of 

mythologische interpretatie van de klassieken moge dit oordeel opgaan, voor de meningsvorming 

over de literaire voorbeeldtekst valt het oordeel minder gunstig uit. Allegorische abstractie en 

morele dogmatiek worden allesoverheersend bij tekstinterpretaties. Dat geldt voor landschaps- en 

natuurbeschrijving (de fabel, met zijn allegorische kijk op de dierenwereld, maakt gouden tijden 

door in deze eeuwen), maar ook voor de geschiedschrijving. Kernbetekenissen van profane epen, 

zoals de in Hoofdstuk 3 besproken zintuiglijke genieting van wereldse verschijnselen en 

bewondering voor heldenroem, komen onder druk. Het klassieke ideaal van encyclios paideia (zie 

Inleiding) wordt, in lijn met Augustinus’ De doctrina christiana, vervangen door een 

encyclopedische kennisvoorraad
12

 met het oog op het verstaan van de bijbel.  

 

Aan het eind van de Middeleeuwen heeft de functie van de voorbeeldtekst zich versmald tot het – 

met argusogen gadegeslagen – opwekken van esthetische genoegens,
13

 een grammaticale oefening 

en het voorhouden van christelijke rolmodellen. Op het vlak van het samengaan van esthetiek – of 

literatuur – en kennisoverdracht is van een verlies te spreken dat door onderzoekers van de 

Middeleeuwen soms nog weinig onder ogen wordt gezien. 

 

Na de bespreking van enige personen en teksten die een belangrijke rol gespeeld hebben in de 

Middeleeuwen zal worden ingegaan op de beoogde betekenisverandering en de daarbij toegepaste 

strategieën. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Op tal van plaatsen bij Wessels (1994: 17-18, 24-25, 66-67, 212) te vinden. Vgl. ook Paulsen (1919 I: 8): “Die 

Kirche […] erscheint im Mittelalter als die Trägerin aller Kultur; von den Klostern geht alle Bereicherung und 

Verschönerung des Lebens aus.” We merkten hierboven (noot 3) al op dat wat Wessels (1994: 37) betreft de 

schoolliteratuur een uitzondering op dit optimisme kan claimen. Hoe zelden deze uitzondering gemaakt wordt laat zich 

illustreren aan het beeld dat de Nederlandse pedagoge Helena Stellwag in haar historische pleidooi voor een klassiek-

literaire vorming geeft over de betekenis van de Middeleeuwen: “Zo er ooit van vorming door het Latijn gesproken kan 

worden, van formele denkscholing vooral, dan toch zeker in deze eeuwen, toen door middel van het Latijn, in een traag 

proces van generaties na generaties, jonge barbaarse volken, door middel van de denkscholing hierdoor verworven, 

zich steeds dieper en penetrerender toegang verschaften tot de schatten van geest en beschaving die hen geleidelijk tot 

cultuurvolkeren maakten. Aan het eind der Middeleeuwen zijn zij eindelijk in staat de eigen vleugels uit te slaan en het 

dwangbuis van de autoriteit der overlevering af te schudden” (Stellwag 1949: 86; cf. Paulsen 1919 I: 9). In dit 

hoofdstuk zal aandacht geschonken worden aan de vraag hoezeer dit geïdealiseerd en paternalistisch voorgestelde 

beschavingsproces gepaard ging met een verlies in literair-pedagogisch opzicht.  
12

 In de karolingische tijd kregen kinderen in de dialoogvorm die ook in het klassieke onderwijs gebruikelijk was 

achtereenvolgens vragen voorgelegd als: ‘Wie heeft voor het eerst letters gemaakt? - Mercurius. Wie was de eerste 

geneesheer? – Aesculapius. Hoe oud werd Abraham? – 85 jaar. Wie plantte voor het eerst de wijnstok? – Noach.’. Een 

ander voorbeeld uit de 8
e
 eeuw: Wie is twee keer geboren en gestorven? – Lazarus. Wie was de eerste koning van 

Israël? – Saul. Wie verloochende de Heer? – Petrus. Hoeveel soldaten verdeelden de kleren van de Christus? – Vier 

(Riché 1989: 229). De bijbelse, didactische dialoog die in zwang kwam was – met evenveel succes – ontleend aan de 

klassieke. (Een voorbeeld van de laatste – de leraar vraagt, de leerling antwoordt -: Welke waren de favoriete goden 

der Trojanen? – Ares, Aphrodite, Apollo, Artémis, Leto, Skamandros. Wie was de koning der Trojanen? – Priamus. 

Hun generaal? – Hector. Hun raadgevers? – Polydamas en Agènor. Hun waarzeggers? – Helènos en Cassandra, 

kinderen van Priamus (Marrou 1948 I: 252).) 
13

 Vgl. Werner Jaeger (1936: 64): “[D]as Christentum [hat] die rein ästhetische Bewertung der Poesie zur herrschenden 

geistigen Haltung gemacht.” 
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4.2. De hoofdfiguren 

 

Middeleeuwse onderwijsfiguren, zoals de kloosterpedagoog Cassiodorus (490-583), paus 

Gregorius de Grote (540-604), de encyclopedist Isidorus, bisschop van Sevilla (ong. 560-636) en 

de inrichter van Karels hofschool, Alcuinus uit York (ong. 735-804), stelden zich op in de lijn van 

de kerkvaders. De intellectuele elite ontving door heel Europa vrijwel identieke aanwijzingen als 

het ging om literaire voorbeeldteksten.
14

 Voor-christelijke letteren zijn nuttig in het onderwijs 

voorzover zij bijdragen tot beter begrip van en omgang met de bijbel. De algemeen vormende 

kennis die zij bevatten, of het nu een wijsheid van Cicero betreft of kennis over planten, dieren en 

dingen, is alleen van belang voorzover het de kennis over de bijbeltekst verrijkt. Cassiodorus volgt 

daarin Augustinus op de voet.
15

 Geen verbod ertegen, maar ook geen genegenheid. Naast de kennis 

die zij genereren vormen de dichters een voortdurende bedreiging door hun verleiding tot wereldse 

geneugten, zonde en leugen. Daar is eenieder het over eens.  

 

Zowel Gregorius
16

  als Alcuinus
17

 uitten zich negatief in hun adviezen aan bisschoppen. Bij 

Cassiodorus en Isidorus,
18

 die zich minder inlieten met bestuurlijke censuur, ligt de zaak 

                                                 
14

 Vgl. Brown (1997: 18): Van Centraal-Azië tot aan de Atlantische Oceaan van rond 700 vonden archeologen dezelfde 

regels uit de Psalmen van David als schrijfoefening, “identieke parels van een en dezelfde gebroken ketting”. 
15

 Naar aanleiding van Cassiodorus’ trouwe navolging van Augustinus’ De doctrina christiana bij het hanteren van 

heidense literatuur, merkt O’Donell op: “Not only is Cassiodorus far from original in the treatment he gives of the 

secular subjects, he is far from enthusiastic about their study.” Zij is slechts nuttig in negatieve formulering: “not to be 

scorned, not to be fled from” (O’Donell 1979: 205-206; cf. Roger 1905: 178). Ook al komt men wel eens frasen van 

Vergilius tegen in zijn werk, nergens wordt het lezen van dichters aanbevolen: “Cassiodore incitait ses élèves à pousser 

très loin leurs études. […] mais qui n’était pas positivement interdit. […] Il ne jeta pas l’anathème sur les auteurs 

païens” (Roger 1905: 185-186). 
16

 Terwijl Brehaut (1912: 83-84) Gregorius de Grote een “typical example of extreme illiberality in the history of 

European education” noemt n.a.v. diens vaak aangehaalde brief aan bisschop Didier van Vienne, gaat Roger dieper op 

die zaak in. Te vaak en zonder grond is geprobeerd, ter wille van een beeldvorming over de middeleeuwse kerk als 

behoeder der klassieken, deze brief uit te leggen alsof de vermaning alleen het kerkvolk zou betreffen, aldus Roger. 

Dat kerkvolk zou er immers niet bij gebaat zijn in plaats van het Evangelie mythologieën voorgehouden te krijgen. 

Maar de brief spreekt verder, ook wat Roger betreft, uit zichzelf duidelijke taal. In precieze termen wordt de bisschop 

te verstaan gegeven dat het hem verboden is profane schrijvers te lezen en te laten lezen. Zo schrijft Gregorius 

bedroefd te zijn te hebben moeten vernemen dat de bisschop grammaticalessen geeft en daarom ‘uit een en dezelfde 

mond zowel Jupiter als Christus bezingt; te hopen is dat hij het verkeerd gehoord heeft en dat Didier zich zal 

onthouden van het bestuderen van dwaasheden en wereldse letteren’ (Roger 1905: 156). Een brief met eenzelfde 

strekking ontving bisschop Desiderius van Cahors (Koebner 1915: 74). Hoewel er dus zeker sprake was van 

pedagogisch rigorisme bij Gregorius kan daarnaast gesteld worden dat hij bij het missiewerk liberaler optrad dan 

tijdgenoten. Zo schreef hij de bisschop van Marseille, die het vernietigen van heiligenbeelden als zijn taak zag: “That 

you forbade them to be worshipped, we altogether approve: but that you broke them up we pronounce to have been 

wrong. It is one thing to offer homage to a picture, and quite another thing to learn, by a story told in that picture, to 

what homage ought to be offered. […] Whence, for the heathen especially, a picture takes the place of a book” (Bevan 

1940: 126). Het kerkgebouw fungeerde als verteller. 
17

 Aan bisschop Richbod van Trier schreef Alcuinus: “Ach, wenn doch die vier Evangelien und nicht die zwölf Bücher 

der Äneis deine Seele erfühlten!” (Erb 1965: 365). Aan de bisschop van het klooster Lindisfarne in Northumbrië: in het 

klooster dient “das Wort Gottes gelesen, der Vorleser, nicht der Kitharaspieler gehört werden, Prädigten der Väter, 

nicht Lieder der Heiden: was hat Ingeld mit Christus? Der himmlische König will mit heidnischen und verlorenen 

Königen […] keine Gemeinschaft haben, weil der ewige König im Himmel herscht, jener verlorene heidnische in der 

Hölle klagt” (Kartschoke 1975: 222). Lodewijk de Vrome zal Alcuinus, zijn vaders hofleraar, tot voorbeeld hebben 

gehouden. Zo meldt zijn biograaf: “Die heidnischen Gedichte, die er in seiner Jugend gelernt hatte, verachtete er und 

wollte sie weder lesen noch hören, noch lehren lassen.” (Dit laatste was gericht tegen het schoolgebruik, aldus Erb 

1965: 364-365.)  
18

 In zijn Sententiae schrijft Isidorus vijandig: “The Christian is forbidden to read their lies” (Brehaut 1912: 75). Eerder 

dan zijn eigen mening weer te geven volgt Isidorus hier echter het voorbeeld van Gregorius de Grote in zijn afwijzing 

van ‘alle seculiere lering’, aldus Brehaut (1912: 30n2). Zijn Etymologiae zouden een gunstiger beeld geven (vgl hst. 3 

noot 38). Een beeld dat door Courcelle (1963: 236-237) weer gecorrigeerd wordt. Deze stelt vast dat Augustinus’ 

Belijdenissen Bk I, XV in Isidorus’ Etymologiae model stond om het lezen der voor-christelijke dichters integraal te 

verbieden (zie hst. 3 noot 164). Ook Curtius (1948: 452) wijt Isidorus’ harde oordeel over de dichters niet aan diens 

persoonlijke mening. Volgens hem hield Isidorus zich het 4
e
 Concilie van Carthago in 398 (hst. 3 noot 19) voor ogen, 

waar als verzachtend commentaar aan toegevoegd wordt dat het hier om bepalingen ging van ‘slechts lokale en 
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gecompliceerder. Naast een ‘te liberale’ Cassiodorus en een ‘te absolute’ Gregorius ziet Roger in 

Isidorus een gematigde tussenfiguur. Deze zou de belangen van de kerk met het nut van de letteren 

in evenwicht gebracht hebben.
19

 De houding die Ernst Curtius echter bij Isidorus meent aan te 

treffen, door diens tegenstrijdige uitlatingen heenkijkend, is eerder “die einer etwas unpersönlichen 

Toleranz”.
20

 We zouden ook van afzijdige onverschilligheid kunnen spreken. “Eine Bevorzugung 

der altchristlichen Dichter war unverkennbar, während man den heidnischen Autoren im 

allgemeinen sehr zurückhaltend, wenn nicht ablehnend gegenüberstand”, schrijft de specialist op 

het gebied van middeleeuwse schoollectuur, Günter Glauche, waar hij de hofschool van Karel de 

Grote onder de loep neemt.
21

 Het is deze houding die in de Middeleeuwen overheerst. Van een 

principestrijd is vrijwel nergens sprake, des te meer van een afstandelijk gedogen, soms van 

rigoureus afwijzen,
22

 zonder nadere toelichting, en vaak zonder te weten wat men aan moet met het 

probleem.  

 

Zonder de dichters met name te noemen lijkt Alcuinus een belangrijke rol te hebben gespeeld bij 

het ontdoen van het grammaticaonderwijs van literaire voorbeeldteksten die niet in 

overeenstemming te brengen zijn met de bijbel. De tegenstrijdigheid dat voor-christelijke auteurs 

als autoriteit voor een christelijk onderwijssysteem gezien kunnen worden maakte Alcuinus aldus 

ongedaan.
23

 Ook taalhistoricus Scaglione meent: “[G]rammar had been reduced to its didactic 

linguistic content and deprived of its vivifying classical purpose, that of establishing the necessary 

foundation for the explanation of the poets.”
24

 Een navrant beeld uit de negende eeuw komt naar 

voren uit een Augustijns aandoende belijdenis. Een taalkundige betuigt daarin zijn spijt vele malen 

van Vergilius te hebben gebruik gemaakt bij het opstellen van een grammatica. Uit de volgende 

woorden, tegenover de abt van Sint-Gallen, blijkt ook hoe het devote afgrijzen uit Hiëronymus’ 

nachtmerrie voortechoot in de Middeleeuwen: 

 
Niet dat ik hem [Vergilius] zelfs maar zou willen zien, van wie ik aanneem dat hij op een zeer slechte plaats 

is, en bovendien maakt het mij doodsbang hem te zien. Vaak immers als ik hem heb zitten lezen en hem 

daarna onder mijn hoofd leg, komt in die eerste slaap, die na de inspanning eigenlijk het heerlijkst moest zijn, 

een donker monster bij mij, dat een wetboek draagt en een pen achter het oor heeft als iemand die juist wil 

gaan schrijven, en het bespot mij dan … doch dan ontwaak ik en sla een kruis, werp het boek ver van mij af 

en lever mijn ledematen weer over aan de slaap … Laten wij van hem heengaan, vader, leugenaar die hij is, 

met Apollo en de Muzen gezonken in het vuilste moeras van de Styx. […] De Koning van de hemel spreekt 

zijn vloek erover uit als men uit zoiets citaten haalt. Waarom houd ik dan niet erover op? Omdat evenals de op 

                                                                                                                                                                 
voorbijgaande aard’. De vraag is echter wat Curtius met ‘lokaal’ en ‘voorbijgaand’ bedoelt als we het hebben over 

Sevilla, begin 7
e
 eeuw. Ondanks tal van losse, maar telkens terug komende dichtercitaten, zoals die in Isidorus’ werk te 

vinden zijn, komt Roger (1905: 200) tot de slotsom, dat “on ne sent pas chez lui, comme chez Cassiodore, une secrète 

sympathie pour la culture antique”.  
19

 Roger 1905: 195. 
20

 Curtius 1948: 452. Vgl. Glauche 1970: 14. 
21

 Glauche 1970: 22. Bij gebrek aan documentatie is verder niets bekend over de aard van de studie of het leerplan van 

Karels hofschool. De ‘karolingische renaissance’ heeft, als we op de getuigenissen afgaan (en als het aan Alcuinus lag, 

zie hierboven noot 17), zich niet onderscheiden als stimulus voor de studie der klassieke dichters, maar wel, 

plaatsvervangend, als producent van grammaticale studies, voor het betere verstaan van bijbelteksten (Glauche 1970: 

17-22). 
22

 Adviezen voor consequente afwijzing van heidense literatuur zijn door de hele middeleeuwse literatuur te vinden, 

aldus Glauche (1970:14). Pierre Riché’s specificatie kan daaraan worden toegevoegd: “périodiquement, surtout aux 

époques de ‘renaissance’” (Riché 1989: 249 ; vgl. Brown 1994: 38). 
23

 “Où chercher les modèles du langage correct? Dans les auteurs, répondent la plupart des grammairiens et, avec eux, 

Cassiodore. Cette indication précise disparaît dans la définition d’Alcuin. […] Comme fondement de la grammaire, il 

admit: ‘la nature, la raison, l’autorité, l’usage’.” Met ‘autoriteit’ wordt dan uiteraard de christelijke bedoeld (Roger 

1905: 324). In zijn De rhetorica adviseert Alcuinus weliswaar het gebruik van klassieke modellen, aldus Paré, Brunet 

& Tremblay (1933: 112), maar dat betreft dan naar we mogen aannemen modellen in de retoriek, zoals Cicero. 
24

 Scaglione 1990: 344. Een fundamentele kritiek op het middeleeuwse grammaticaonderwijs, zoals gegeven door de 

16
e
 eeuwse pedagoog J.L. Vives vereist, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, een grondiger analyse. Ook is 

pas in die eeuw te spreken van een “war between Grammar and the Reading of Authors”, aldus Vives-vertaler F. 

Watson (1971: cxxxii). Zie ook hst. 7 noot 8. 
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de akker uitgespreide mest deze tot een goede oogst verrijkt, zo ook de vuile geschriften van heidense 

schrijvers voor de goddelijke welsprekendheid een machtig hulpmiddel zijn.
25

 

 

 

 

4.3. De teksten 

 

De teksten die kinderen als lees- en schrijfoefening kregen in de voorafgaande eeuwen
26

 werden al 

vroeg door christelijke vervangen. Direct na het memoriseren van het alfabet kwamen de psalmen 

die voor- en nazingend werden ingeoefend.
27

 Zoals joodse kinderen – nog steeds – de Thora en 

moslimkinderen de Koran inprenten, wiegend met het bovenlichaam, reciteerden christelijke 

schoolkinderen hun psalmen. Het uit het hoofd leren van alle 150 was het streven. In veel gevallen 

bestond het leesonderwijs hieruit. “Jusqu’à la fin du Moyen Age, être psalteratus signifie savoir 

lire. […] La culture du Haut Moyen Age est une culture que l’on pourrait appeler psalmodique.”
28

 

Direct na de psalmen staan de aan Cato toegeschreven spreuken (Disticha Catonis, gelijk ‘onze’ 

Vader Cats)
29

 en Avianus’ fabels op het lees- en schrijfprogramma. Vaak worden de laatste in 

combinatie met de (in het Latijn vertaalde) Aesopische fabels gebruikt. De fabel komt de eer toe 

een meer dan tweeduizend jaar oude schooltraditie te vertegenwoordigen.
30

 Door de Grieken reeds 

aangeprezen als basisoefening voor lezen, schrijven en zedenleer, door Quintilianus voor retorische 

oefeningen en stijltechnieken, maken zij tot het eind der Middeleeuwen,
31

 samen met de Disticha 

Catonis deel uit van de prima puerorum documenta, ofwel de cursus puerorum.
32

 

 

Vanaf het begin van de 15
e
 eeuw komt de ‘tabula’ in gebruik: het ABC, aangevuld met het Credo 

(geloofsbelijdenis), het Paternoster (Onze Vader), het Ave Maria en dagelijkse gebeden. Het 

boekje ontleent zijn naam aan de tafel waarop het perkament gespannen werd.
33

 Sinds de 

uitvinding van de drukpers wordt het ‘kleine ABC-boekje’ van 8 bladzijden (een driemaal 

gevouwen tabula) opgevolgd door zogenaamde ‘blokboeken’, met dezelfde tekst, en door het 

‘Groot ABC-boek’ of ‘Haneboek’ van 16 bladzijden, waarin behalve het alfabet ook de Tien 

Geboden staan.
34

 

 

Tenslotte vormen christelijke en voor-christelijke epen en enkele historici het hoofdmenu van het 

verhalende gedeelte van het vervolgonderwijs, zoals dat in Europa door de eeuwen heen is na te 

gaan.
35

 In tegenstelling tot het curriculum uit de Oudheid kwamen voor-christelijke verhalen aan 

het eind daarvan te staan. Vergilius’ Aeneis spant door de eeuwen heen de kroon. “[M]anuscrits 

glosés ou non sont innombrables”, aldus Riché.
36

 Sinds de opstelling door Isidorus van een 

schoolcanon is daar in de loop der eeuwen weinig aan veranderd.
37

 De lijst van christelijke en 

voor-christelijke epiek is daarin ook vrijwel onveranderd gebleven: Juvencus (Evangeliorum libri 

                                                 
25

 Waddell 1966: 14. 
26

 Zie Hst. 3, noot 15. 
27

 Volgens Bischoff (1966: 75) had het psalmboek al in de tijd van de christelijke antieken de voor-christelijke teksten 

uit het elementaire onderwijs verdrongen (waardoor het lezen van voor-christelijke teksten naar de hogere klassen 

verhuisde). Cassiodorus meende in de psalmen een bron van encyclopedische wetenschappen te vinden, zoals men dat 

eerder gewend was bij Vergilius’ Aeneis (Schlieben 1974: 100; cf. O’Donell 1979: 158). Hilarius van Poitier (303-367) 

had al veel eerder hetzelfde standpunt gehuldigd: de lering der psalmen omvatte alle religieuze en wereldlijke 

waarheid, historische, morele en kosmologische (Illmer 1979: 156-157). 
28

 Riché 1989: 223-224. 
29

 De auteur moet “aan het eind van de Oudheid” hebben geleefd maar is onbekend (Fortgens 1956: 85-87). 
30

 Baldzuhn 1996: 328; Grubmüller 1977: 87. 
31

 Baldzuhn 1996: 357. 
32

 Grubmüller 1977: 88-90. 
33

 Bischoff 1966: 76. 
34

 Brüggemann 1975: 1-7; Stellingwerff  1976. 
35

 Glauche 1970. 
36

 Riché 1989: 249. 
37

 Glauche 1970: 7-9. 
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IV, evangelie-epos en eerste christelijke dichtwerk, rond 330),
38

 Sedulius (Carmen paschale, 

Paasmessiade, rond 450), Avitus (De mundi initio, scheppingsepos, beschouwd als het meest 

oorspronkelijke dichtwerk in het genre, 507),
39

 en Arator (De actibus apostolorum, bijbelepos, 6
e
 

eeuw). Van de niet-christelijke auteurs: Vergilius (Aeneis), ‘Homerus’ (de in de eerste eeuw 

vertaalde en bewerkte Ilias in 1070 hexameters, de Ilias Latina),
40

 Statius (Achilleide, Achillus-

epos, ong. 90 n.Chr.) en Lucanus (Pharsalia, Pompejus-epos, 64 n.Chr.). Tegen het eind van de 10
e
 

eeuw wordt deze lijst met niet-christelijke dichters aangevuld, zoals Publius Ovidius Naso (43 v. 

Chr.- 18 n. Chr.), de grote inspiratiebron voor tal van middeleeuwse dichters,
41

 en Publius 

Terentius Afer (ong. 185-159 v. Chr.), die met zijn blijspelen en natuurlijke taalgebruik het 

gesproken Latijn bevorderde. Geleidelijk ontstaat in die tijd een ‘schoolcanon’ in de eigenlijke zin 

van een boekenlijst voor schoolgebruik.
42

 Een schoolbibliotheek, waarin boeken apart worden 

gezet die voor het onderwijs bedoeld zijn, wordt echter pas voor het eerst in de twaalfde eeuw 

gesignaleerd.
43

 

 

Bij dit alles mag de wijze van omgaan met de teksten niet ongenoemd blijven. Een monnik 

kopieerde niet altijd zijn teksten zoals hij die in de kloosterbibliotheek had aangetroffen. Net als 

zijn voorgangers kopieerde hij dikwijls slechts fragmenten, en stelde zo bloemlezingen samen die 

vervolgens weer als bron dienden voor nieuwe bloemlezingen. Een gebruik dat Scaglione tot de 

uitspraak noopt: “For these monks the work of the ancient philosophers and poets was nothing but 

a mass of splendid, mutilated fragments, comparable to the scattered shards of a broken mirror.”
44

 

In het midden van de achtste eeuw bevindt zelfs de bijbel zich in grote wanorde, met een wisse-

lende mix van ad hoc toepasselijke teksten, aldus Riché.
45

 De Vrije Kunsten waren zozeer 

teruggebracht tot hun elementaire vorm, gevat in ‘moralia’, ‘formulae’ en ‘regulae’, dat er van een 

samenhangend geheel van leerstof eigenlijk geen sprake was, aldus Illmer.
46

 De gevolgen van het 

wijdverbreide ‘excerperen en uit de tweede hand citeren’ waren ook volgens H.L.W. Nelson, die 

het brongebruik van Isidorus van Sevilla bestudeerde, niet gering. “Toen men de antieke, culturele 

erfenis zo in stukjes knipte, beroofde men ze van haar ware geest. En wat van deze geest de schaar 

nog overleefd had, werd door allegorische verklaring weggewerkt.”
47

 

 

 

 

4.4. “Wat is dit voor een tijd waarin wij leven. De literatuur is dood, …” 

 

“… onder de mensen is er niemand te vinden die in staat is op te schrijven wat er in onze tijd 

gebeurt!”
48

 Met deze – door F.J.A.M. Meijer vertaalde – aanklacht tegen het Gallië van zijn tijd 

                                                 
38

 Kartschoke 1975: 121. 
39

 Kartschoke 1975: 101-102. 
40

 Ondanks de vernietigende literaire kritiek die dit werkje ten deel valt in onze tijd (“a meagre epitome devoid of 

artistic merit, characterized by […] heavy and monotonous versification”, aldus een citaat bij Kilpatrick 1992: 857), is 

de verspreiding ervan over heel Europa door alle eeuwen heen opmerkelijk. F. Vollmer (1913) lokaliseerde de 

aanwezigheid ervan in bibliotheken van Aerschot tot Zürich, van Napels tot Londen en van Avignon tot Boedapest. 
41

 Zo kon Jacob van Maerlant de Metamorfosen ‘dromen’ en zou Alexanders geesten ‘op de schouders van die reus 

geklauterd’ zijn. Aldus vinden we in Maerlants wereld van Frits van Oostrom (1996: 24-25), een monument voor een 

monument in de Nederlandse taalgeschiedenis.  
42

 Curtius 1948: 58-60. In zijn paragraaf over ‘Schulautoren’ (p. 58-64) vinden we enige schoolcanons zoals die sinds 

de 10
e
 eeuw bewaard zijn. Zie ook Riché 1989: 249. 

43
 Glauche 1970: 23; Riché 1989: 216. 

44
 Scaglione 1990: 344; cf. Brown 1994: 39, 41.  

45
 Riché 1989: 281 

46
 Illmer 1971: 150.  

47
 Nelson 1954: 19. In zijn opstel ‘Het voortleven van Horatius’ beschrijft Nelson (1965: 125-126) het lot van deze 

dichter na vele generaties lang eveneens te zijn verknipt en opnieuw te zijn bijeengeraapt. Vgl. hieronder in hst. 5 de 

bijtende kritiek hierop door humanisten als Erasmus en Vives. 
48

 Gregorius van Tours 1994: 135. Met hieraan voorafgaand:  “In de steden van Gallië is de beoefening van de schone 

kunsten tot een bedenkelijk laag niveau gezakt en eigenlijk helemaal verdwenen. […] Menigeen heeft telkens weer de 
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opende bisschop Gregorius van Tours aan het eind van de zesde eeuw zijn uit tien boeken 

bestaande Historiae, ook wel Geschiedenis der Franken genoemd. Aan de studie der talen, de 

beoefening der spraakkunst, is, zo lijkt het, in het Gallië van die tijd een eind gekomen.
49

 Toch zijn 

er bisschoppen die de traditie van de Romeinse opvoeding trachten levend te houden. De 

begenadigde, Venetiaanse dichter Venantius Fortunatus, die onder andere de bekende Vita S. 

Martini schreef, was verzocht zich in dienst te stellen van deze bisschoppen, waar hen het schrijven 

van heiligenlevens slecht afging. Volgens Fortunatus-kenner Koebner mocht ook dat weinig baten: 

“Die Bildung, die sich in kirchlichen Kreisen fortgeerbt hat, reicht gerade dazu, Phrasen zu machen 

und mit dem hergebrachten rasselnden Klange die rhythmischen Satzschlüsse zu versehen. Die 

Konzentration auf eine ernsthafte darstellerische Aufgabe bringt man nicht zuwege.”
50

 Schrijvend 

Europa begint, het eerst in Gallië, en zonder daarbij veel verontrusting te tonen,
51

 de grenzen te 

zien van haar epische vermogens.
52

 Noch in de ‘karolingische renaissance’, in de wedergeboorte 

van de klassieken in de twaalfde, noch in die van de veertiende – vijftiende eeuw zal die teruggang 

helemaal ongedaan gemaakt worden.
53

  

 

Kunstzin leek zich niet te willen losmaken van zinnelijke gehechtheid aan en bewondering voor de 

wereld. “Kunstliebe war Weltliebe”,  vat Koebner samen, “und die Liebe geistlicher Männer sollte 

                                                                                                                                                                 
verzuchting geslaakt: ‘Wat is dit toch …’” etc. Discussie over Gregorius’ aanklacht vonden we bij Koebner 1915: 76-

77 en Roger 1905: 90-91. 
49

 Koebner 1915: 74; vgl. Roger 1905: 89-91. Opnieuw, in de 9
e
 eeuw ontbreekt, althans in Duitsland, het geschreven 

vers voor meerdere generaties (Erb 1965: 366), terwijl volgens Helen Waddell (1966: 77) de 10
e
 eeuw met de 7

e
 eeuw 

‘de naam van dieptepunt van het menselijk verstand betwist’, als tijdperk van ‘het dorsten van de Europese letterkunde 

en de menselijke geest’. 
50

 Koebner 1915: 76. 
51

 Zo zijn alle teksten van barbaarse dichters die Karel de Grote aan zijn hof liet verzamelen al gauw na zijn dood 

verdwenen, behalve het Hildebrandslied en het Ludwigslied (Riché 1989:  310). 
52

 Gelet op de in het voorgaande besproken kerkvaderlijke commentaren op heldenpoëzie lijkt de rol van de kerk 

daarbij niet weg te denken. Toch zijn specialisten hierover terughoudend. C.M. Bowra, toonaangevend op het gebied 

van heldenpoëzie, besteedt in een apart hoofdstuk aandacht aan de oorzaken van de ondergang hiervan. De invloed van 

de kerk wordt daarbij als nevenoorzaak genoemd (Bowra 1961: 537). Maar elders schrijft Bowra met betrekking tot de 

hier bedoelde periode: “Yet the opposition of the Church to the old stories must have done much to curb the activity of 

the poetical tradition and may have been responsible for the decay of the old stories” (Bowra 1961: 423). De goed 

gedocumenteerde Walter Salmen onderzocht de literair-historische betekenis van de ‘speelman’, de middeleeuwse 

volkszanger, die als “Hüter der Tradition” (Salmen 1960: 135-137; cf. Wareman 1951: 33) de oude helden bezong, 

“zur Lehre der heranwachsenden Jugend”. In zijn paragraaf ‘Die Stellungname der Kirche’ komt hij tot een scherper 

oordeel dan Bowra. Terwijl de speelman zich wat de kerk betreft “zum Anwalt der Weltlust macht”, de “Verkörperung 

der Lebenslust und der Diesseitsbejahung” is en als verlokker van de duivel of ‘minister satanus’ te boek staat, 

bewijzen de steeds en overal in Europa bekrachtigde synodale bepalingen hem te excommuniceren, te mijden en geen 

onderdak te geven, dat de strijd van lange duur was. “Verbale Bekundungen und tagtägliches Dulden standen mithin 

nicht selten in schroffsten Gegensatz zueinander. […] [O]ft  warben wetteifernd Predigt und Tanz zur gleichen Stunde 

um ihr Publikum. Die Erbfeindschaft zwischen der Kirche und dem Spielmann entwickelte sich in dieser […] Schärfe” 

(Salmen 1960: 61-62; vgl. Erb 1965: 369). Piet Wareman (1951) geeft aan kerkelijke invloeden geen expliciete 

aandacht in zijn dissertatie. Hoe de volksdichter (Skop) afzonk “von seinem ursprünglich hohem Niveau auf ein 

niedrigeres” (Wareman 1951: 110), d.w.z. van hofdichter tot straatmuzikant, blijft onverklaard. Pas als in de 13
e
 eeuw 

van een rehabilitatie van de speelman sprake is, lezen we: “auch die Kirche mildert ihr Urteil” (Wareman 1951: 120). 

Waarom de lezer dat oordeel, dat immers in vele tientallen conciliebesluiten te vinden is (zie voor een overzicht: 

Waddell 1966: 225-244), onthouden blijft is oningevuld. Ook wat De Vries (1959) betreft is voor de kerk geen rol 

weggelegd, toen “de belangstelling voor oude heldenepiek daalde”, om vervolgens, “wellicht in de elfde eeuw” weer 

op te komen. “Wat tot deze ontwikkeling de stoot gegeven kan hebben ligt in het duister” (De Vries 1959: 163). Toch 

geldt nog in de 13
e
 eeuw ook voor een vermaard hofdichter als Jacob van Maerlant dat juist notabele geestelijken tot 

zijn meest geduchte vijanden behoren (Van Oostrom 1996: 446). Zie ook hierboven noot 3. 
53

 De literatuurhistorische visie van Thomas Greene op epiek is hier interessant: “It may be that the capacity to 

perpetuate authentic epic poetry was threatened in Europe as early as the introduction of  Christianity, which is 

imperfectly compatible with heroic awe. But the impulse to epic weakened only when man found himself overawed by 

the [Newtoniaanse, G.E.] void around him, when his assurance dwindled before an unknown and ever expanding 

heaven” (Greene 1963: 417). 
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nicht von dieser Welt sein. Immer wieder versicherten darum die geistlichen Schriftsteller, sie 

legten keine Wert auf schöne Sprache”.
54

  

 

Drie voorbeelden kunnen een idee geven hoe men te werk ging. Zo vinden we een voorbeeld van 

betekenisverandering met betrekking tot de Odyssee in het boek Christianizing Homer: The 

Odyssey, Plato, and The Acts of Andrew van de classicus Dennis MacDonald. Het gaat hier om een 

vergelijking tussen de Odyssee en het reisverhaal van de apostel Andreas. Het betreft een queeste 

naar de eveneens rondreizende evangelist Mattheus. Door tussenkomst van hemelse wonderen redt 

Andreas Mattheus van de ‘kannibalen’.  

 

De Odyssee heeft voor dit verhaal, zo toont MacDonald aan, model gestaan. Alle in de Odyssee 

geldende betekenissen zijn echter gechristianiseerd. Op zoek naar een literaire term voor zo’n 

integrale betekenisverandering van een tekst leent hij G. Genette’s transvalorisation, in het Engels 

transvaluation.
55

 Vervolgens laat hij zien hoe deze waardetransformatie geleid heeft tot precies 

tegenovergestelde karaktertrekken van de oorspronkelijke betekenis. Zo wordt in de ‘Andreas-

bewerking’ van de Odyssee 1
e
  heroïsch geweld vervangen door geweldloosheid, 2

e
  fabelachtige 

rijkdom door armoede en 3
e
  seksueel avontuur door celibaat.

56
 Alles overeenkomstig de 

christelijke interpretatie van Odysseus als de ziel die op zoek is naar zijn ware Thuis. Lichamelijke 

genoegens en zelfverdediging zijn daarbij alleen maar hindernissen.
57

 

 

Het tweede voorbeeld, de messiade Evangeliorum libri IV (ong. 330), is geschreven door de 

vroegste christelijke dichter, de Spaanse Presbyter Juvencus. Het derde is het bijbelepos De mundi 

initio (Het begin der wereld) (507) van Avitus, de als meest oorspronkelijk bekend staande dichter. 

Wegens zijn roem werd hij wel ‘de christelijke Vergilius’ genoemd. Juvencus en Avitus streefden 

er beide naar Vergilius naar de kroon te steken als vertellend pedagoog. Zo wilde Juvencus de 

Aeneis een christelijke voortzetting geven. In zijn werk trachtte hij heldenverering te kerstenen en 

deze te vervangen door de roem van God.
58

 Het epos maakt om die reden eerder een 

propagandistische dan een literaire indruk. As kunstwerk overtuigt het niet, aldus Kartschoke, 

specialist op het gebied van christelijke epiek. In de proloog kondigt Juvencus als volgt de breuk 

aan waarmee hij zich van zijn voorgangers wil onderscheiden:  
 

Wenn aber jene Dichtungen solchen lang andauernden Nachruhm errangen, die mit den Taten der Alten nur 

Lügen verbinden, so wird mir der wahre Glaube ewigen Ruhm verleihen als unsterbliche Zier und als Lohn 

zuteil werden lassen.
59

  

 

Dit in dienst stellen van propaganda fides van de dichtkunst stelt de literatuurcriticus niet aflatend 

voor problemen. “Der hochproblematische Verkehr von Dichtung und Dogma bedarf immer 

erneuter Rechtfertigung.”
60

 Reden voor deze criticus – en in deze studie – om de voor het 

betreffende genre fundamentele uitspraak van Ernst Curtius voluit te citeren.  

 
Das Bibelepos ist während seiner ganzen Lebenszeit – von Juvencus bis Klopstock – eine hybride und 

innerlich unwahre Gattung gewesen, ein genre faux. Die christliche Heilsgeschichte, wie die Bibel sie 

                                                 
54

 Koebner 1915: 73. 
55

 MacDonald 1994: 6. De omwaardering, ‘transvaluation’, van een tekst is in dit verband door MacDonald ‘strategisch 

transformatief’ genoemd. Strategisch in die zin dat door adoptie en herinterpretatie van voor-christelijk, literair erfgoed 
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 MacDonald 1994: 8. In een niet bij MacDonald genoemde vergelijkende studie over apostelreizen uit de 2
e
-5

e
 eeuw 

wijst Rosa Söder op het frequent tegenover elkaar stellen van het christelijke ‘wonder’ (als bewijs van goddelijke 
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darbietet, verträgt keine Umguss in pseudoantike Form. Nicht nur verliert sie dadurch ihre kraftvolle, 

einmalige, autorative Prägung, sondern sie wird durch die der antiken Klassik entlehnten Gattung und durch 

die dadurch bedingten sprachlich-metrischen Konventionen verfälscht. Dass das Bibelepos sich dennoch so 

grosser Beliebtheit erfreuen konnte, erklärt sich nur aus dem Bedürfnis einer kirchlichen Literatur, die sich der 

antiken gegenüber- und entgegenstellen liess. Man kam so zu einer Kompromisslösung.
61

 

 

Net als Juvencus’ epos werd ook Avitus’ De mundi initio als schoolboek gebruikt. Avitus’ epos 

vangt in de meest zwaarmoedige tonen aan. In de vertaling van Abraham Schippers: 
 
Al wat de verschillende moeiten veroorzaakt in het menselijk geslacht, waardoor de stervelingen slechts een 

kort leven genieten, en ook het feit, dat van de aanvang af het karakter bevlekt en bedorven wordt, dat onder 

de daad van anderen, namelijk onze stamouders, gebukt gaat, ofschoon er ook onzerzijds schuld bijkomt, 

omdat, hoewel de luister reeds lang verloren gegaan is, er toch nog voortdurend gezondigd wordt, - dat zal ik 

u toeschrijven, eerste vader [Adam], die door het zaad van de dood de levenskiemen bij uw nageslacht 

vernietigt.
62

  

 

Even verderop echter hervat Avitus het karaktereigen van een epische dictie. Daar wordt de 

‘overvloedige bekoorlijkheid’ bezongen waarmee de wereld werd geschapen, weer verderop wordt 

de menselijke anatomie en de topografie van belangrijke rivieren rapsodisch verdicht. Weerzin 

tegen en verrukking voor het bestaande wisselen elkaar ongemakkelijk af. 

 

De onverschilligheid voor het tijdruimtelijke, door de heersende moraal geprezen, vond zijn 

neerslag op de pedagogische verteltraditie. Aan historische zorgvuldigheid liet men zich daarbij 

weinig gelegen liggen. Ernst Curtius toont zich kort en bondig als het hierom gaat: “Historischer 

und kritischer Sinn fehlten.”
63

 Het onderwijs in geschiedenis in de Middeleeuwen was, zoals na het 

voorgaande te verwachten, summier. De motivatie om er ‘wat van te maken’ ontbrak, aldus Pierre 

Riché. Hij kan kort zijn als het over geschiedenis gaat. “Très rares sont les grammairiens qui 

prennent des exemples dans l’histoire récente ou dans l‘actualité. […] L’école est coupée du 

monde.”
 64

 Met betrekking tot aardrijkskunde gold dezelfde, consequent volgehouden 

wereldverzaking. Op de wereldkaart die, met behulp van bronnen uit de Oudheid, concentrisch 

rond Jeruzalem was ingericht, zocht men tevergeefs naar Scandinavië of Hongarije.
65

 Nog aan het 
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begin van de 14
e
 eeuw beklaagt zich de Hollandse dichter-historicus Melis Stoke in de aanhef van 

zijn Rijmkroniek, tegenover broodheer Floris V: 
 

Wantet dinket mi wesen scande 

Dat de lieden vanden lande 

Ander giesten (krijgsdaden) vele weten 

Ende si des hebben vergheten,  

Wanen sie selve sijn gheboren 

Ende wie sie waren hier tevoren …
66 

 

 

 

Een vikingschip te Genesareth 

Komen de als propaganda bedoelde heiligenlevens al zelden tegemoet aan historisch bewustzijn,
67

 

de taal die in andere verhalen gebruikt wordt boet eveneens aan historiserende waarde in. Namen 

en naamwoorden krijgen nieuwe betekenissen. We zagen hierboven hoe Chrysostomus en 

Hiëronymus voorstelden niet-christelijke eigennamen voor bijbelse te vervangen en hoe de 

Odyssee tot ‘Andreaee’ werd. Namen van heidense goden en helden werden vervangen door die 

van martelaars. Heidense drakendoders werden vereenzelvigd met Sint Joris, dondergoden met de 

heilige Elia. Wessels geeft – Mircea Eliade citerend – hiervan een helder beeld in zijn Kerstening 

en ontkerstening van Europa.
68

 Sint Michael nam de rol van Hermes over, Sint Elia die van Helios, 

Sint Nicolaas die van Poseidon, Sint Christoffer die van Mercurius, Hercules en zelfs Anubis. 

Germaanse goden trof hetzelfde lot: Wodans plaats werd ingenomen door zowel Sint Michael, Sint 

Maarten als Sint Nicolaas, die van Thor door Sint Petrus.
69

  

 

Een in dit opzicht representatief project is de Heliand, de missionaire navertelling in het Saksisch 

van het Nieuwe Testament. Dit epische gedicht werd rond 830 geschreven in opdracht van 

Lodewijk de Vrome die er de bekering van het Saksische volk mee voorhad. In de eigen Saksische 

omgeving is het verhaal gesitueerd. “[H]et ‘landschap’, de ‘levenswijs’, de ‘gezindheid’, alles is 
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erdoor gekleurd”, schrijft Wessels. Zo wordt het Meer van Genesareth bevaren door een 

Vikingschip, te Kana is het een ‘vrolijk drinkgelag’, er zijn edelvrouwen, ridders en 

paardwachters.
70

 Jezus is de ‘Gefolgsherr seiner Männer’, schrijft Ewald Erb met dezelfde 

verbazing, de apostelen zijn diens ‘Gefolgsleute’ en ‘Getreue Helden’. De scène waarbij Petrus met 

getrokken zwaard het oor van de knecht van de hogepriester afhakt wordt tot heroïsch strijdtoneel. 

Galilea heet een ‘Gau’ (gouw, district), de Olijfberg een ‘Holm’ (heuvel), de joodse tempel een 

‘Weihtum’. Het Hiernamaals wordt ‘Waldwiese’ of  ‘grünen Gottesaue’, de dood is de germaanse 

norne Wurd.
71

 De dichter van de Heliand “wilde de Latijnse kerkelijke woordenschat in het oud-

Saksisch vertalen. Hij wilde zich daarbij hoeden voor het gevaar zulke woorden te gebruiken die de 

kernvoorstellingen van het heidendom wakker zouden kunnen roepen”, aldus citeert Wessels 

Rathofer.
72

 Een vertaalslag met andere woorden, waarbij het historisch eigene in de taal, het 

wereldoriënterende en algemeen vormende element, door inauthentieke voorstellingen werd 

vervangen.  

 

De dichter/monnik Otfrid pleegde, ter wille van zijn adellijke lezers, met zijn Evangelienbuch of 

Krist (rond 870) eenzelfde aanslag op zijn taal als de dichter van de Heliand, maar dan in het 

Frankisch. Otfrid schreef: “‘In onze eigen tijd proberen velen in hun eigen taal te schrijven, 

pogende hun eigen natie te verheerlijken. Waarom zouden de Franken dergelijke dingen 

verwaarlozen en niet beginnen Gods glorie te zingen in de taal van de Franken?’”
73

 Het antwoord 

op die vraag (als hij al niet retorisch was bedoeld) is men de dichter waarschijnlijk schuldig 

gebleven. We zouden hem ons op basis van het voorgaande kunnen antwoorden: ‘omdat ‘het 

zingen van Gods glorie in de taal der Franken’ op deze manier ‘kernvoorstellingen’ aantast die 

onaangetast blijven bij ‘het verheerlijken der eigen natie’’. Verlies van in de taal verankerde 

betekenissen lijkt echter bij de Heliand noch bij de Krist een bezwaar te zijn geweest.
74

 

 

Op de plaats van het epos uit de Oudheid, met zijn aan historische en geografische vertellingen 

verbonden morele instructies, komt de louter moraliserende
75

 en allegoriserende vertelling. Voor 

deze laatste werd de ‘methode’ aangehouden van – vooral – Martianus Capella
76

 en de mythograaf 

Fulgentius. Een van de bekendste voorbeelden vormt de schipbreuk van Aeneas door de 

stormopwekkende god Aeolus, beschreven in Boek I van de Aeneis. Bij Isidorus wordt deze scène 

voor een toekomstvisioen gehouden: de drie herten die Aeneas op het strand ziet zijn de drie 

Punische oorlogen en de drie Romeinse veldheren. Bij de twaalfde eeuwse Chartriaan Bernardus 
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Silvestris wordt de schipbreuk voorgesteld als de ‘geboorte van de mens’.
77

 In zijn 

Vergiliuscommentaar, Commentum super sex libros Eneidos Virgilii, geeft hij aan de eerste vijf 

boeken van de Aeneis de symboliek van vijf stadia in de ontwikkeling van de ziel: de kindertijd, de 

jongeling, de adolescent (de reis over de zee van de wereldlijke zonden), gevolgd door de jong 

volwassen man (gesymboliseerd door de verliefdheid en passie van Dido) en – Boek V met 

inbegrip van Boek VI – de volwassenheid (de initiërende tocht van Aeneas naar de onderwereld en 

zijn ontmoeting met zijn vader Anchises, verklaard als de ontmoeting met God die de mens de 

mysteries van de kosmos onthult).
78

  

 

Net als zijn tijdgenoten maakte Bernardus samenvattingen van wat hij bij mythografen als Servius, 

Macrobius en Fulgentius vond.
79

 Verre van een geografisch feit te zijn is de zee daarbij een ‘sea of 

worldly vices’, de wedstrijden bij het graf van Anchises in Boek V wijzen niet op historische 

gebruiken, maar “Bernardus is at pains to show how the various contests illustrate the mustering of 

temperance, fortitude, prudence, and justice.”
80

 En had – zo redeneerden de kerkvaders al – 

Vergilius niet de komst van Christus voorspeld in zijn Bucolica 4?
81

 Op deze manier leert de 

leerling de mythen met de christelijke boodschap te vereenzelvigen.
82

 ‘De ware zin’ die besloten 

ligt onder het integumentum, de verhulling door de fabel, wordt door Bernard geopenbaard, zo luidt 

de destijds heersende opinie. In “eine verwirrende Fülle von Versuchen” zal zijn voorbeeld dan 

ook worden nagevolgd.
83

 

 

 “[L]es fables des poètes sont interprétées mystiquement par les philosophes.” Het citaat is van de 

dichter Théodulf in diens Egloga Theoduli. Het gaat hier om een tweegesprek waarin de Grieks-

heidense herder Pseustis (leugen) en de joodse herderin Alithia (waarheid) mythologische en 

bijbelse verhalen tegenover elkaar stellen. Als Pseustis de werken van Heracles bezingt, antwoordt 

Alithia met de daden van Samson.
84

 Als Pseustis de god Saturnus als cultuurschepper verheerlijkt, 

vergelijkt Alithia hem met de eerste mens en diens zondeval. Het is Pseustis die zich tenslotte 

gewonnen moet geven. Een derde herder, Fronesis (verstand), fungeert als scheidsrechter. Hij 

verzoekt Alithia de wedstrijd te staken. Geschreven rond het midden van de negende eeuw werd 

het gedicht opnieuw veel gelezen aan het eind van de vijftiende eeuw. Het nog zo late succes ervan 

wekt de indruk dat de strijd om het primaat van de voor-christelijke dan wel de christelijke literaire 

voorbeeldtekst in de voorafgaande eeuwen nog steeds niet is beslecht. Een strijd die overigens met 

vernieuwde kracht zal oplaaien in de zeventiende eeuw,
85

 maar dan met een woordgeweld 

waarnaast deze middeleeuwse pastorale een arcadisch lustoord en toonbeeld van vrede is. 
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Als Scholastici aan het begin van de dertiende eeuw een wetenschappelijk curriculum samenstellen 

voor het universiteitswezen in Parijs, verbaast het niet dat de dichtkunst daarbij niet meer serieus 

genomen wordt. “Zwischen Literaten und Wissenschaftlern tut sich eine Kluft auf.”
86

 In een 

berijmde dialoog uit het midden van de dertiende eeuw herkent Curtius een symptoom voor dit 

uiteengaan van wetenschap en poëzie. In dit vers geeft ‘de strijdlustige Michael’ toe dat zijn 

tegenvoeter ‘Heinrich’ meer van poëzie en grammatica afweet, maar dat dat vergeleken met de 

wetenschappen toch weinig meer voorstelt dan wat “Worte drechseln und Verse schmieden. Wer 

nimmt solche Kindereien ernst!”
87

  

 

 

 

4.5. Samenvatting 

 

Qua omvang is het hoofdstuk over de Middeleeuwen in deze studie het kortst. Toch bestrijkt het in 

vergelijking met de andere hoofdstukken de langste periode en navenant is de invloed ervan op de 

literaire voorbeeldtekst ook het omvangrijkst. In geen ander tijdperk dan de Middeleeuwen heeft de 

catechetische literatuurkritiek zich zo vast en duurzaam in de verteltraditie kunnen vestigen. De 

voorbereiding op de doop, in onvermijdelijke samenhang met de dood, beheerste het geestelijke 

leven, niet het minst het onderwijs en de opvoeding. Het devies dat liefde voor de wereld niet te 

verenigen is met de verzaking van die wereld was in deze eeuwen onverkort van kracht. De 

klassieke worteling van het pedagogische verhaal in historische en geografische betekenissen gold 

in de Middeleeuwen als dermate onaanvaardbaar dat tenslotte in de meest gebruikte 

voorbeeldteksten en hun commentaren alle tijdruimtelijke associaties werden ingewisseld voor 

bijbelse inhouden, zoals hierboven zichtbaar geworden. De middeleeuwse kerstening van profane 

betekenissen in de verhalen heeft, met haar geïdealiseerde allegorische abstractie en haar 

esthetische depreciatie, het denken over de literaire voorbeeldtekst blijvend beïnvloed. Een gang 

van zaken die in het volgende hoofdstuk over de Renaissance door Erasmus, Vives en Luther zal 

worden bekritiseerd. 

 

In de ‘tien zwijgende eeuwen’ lijkt Augustinus’ gebed uit de Belijdenissen Boek 1 te zijn verhoord. 

De nagalm van zijn smeekbede klinkt door de Middeleeuwen heen.
88

 ‘Ik zondigde dus in mijn 

jongensjaren door in mijn liefde die verzinsels te stellen boven nuttigere dingen.’
89

 Als we de 

geïdealiseerde visie van de pedagoge Helena Stellwag in herinnering nemen die we aan het begin 

van dit hoofdstuk (onder noot 11) citeerden over het belang van het Latijnonderwijs, dan is de 

werking van Augustinus’ banvloek uit Belijdenissen 1. 16. 25, ‘Maar wee gij, stroom van de 

menselijke gewoonte!’, effectief gebleken: “Aan het eind der Middeleeuwen zijn [jonge barbaarse 

volkeren] eindelijk in staat […] het dwangbuis van de autoriteit der overlevering af te schudden.”
90

  

 

Kon Stellwag de ‘autoriteit der overlevering’ nog als ‘dwangbuis’ ervaren, het ‘afschudden’ ervan 

als een bevrijding, nu, ruim een halve eeuw van secularisatie na haar schrijven wordt ‘de 

bevrijding’ van traditionele verhalen niet meer als zodanig ervaren. Eerder is een gevoel van gemis 

merkbaar. Kennisoverdracht door middel van een literaire canon, het klassieke paideia-ideaal, is in 

                                                 
86

 Curtius 1948: 475.  
87

 Curtius 1948: 475. In zijn kritiek op de verwaarlozing van het kennisinhoudelijke deel der tekstbespreking, de 

exegesis, vinden we bij student aan de Parijse universiteit J.L. Vives in het volgende hoofdstuk een verklaring voor de 

hier getoonde minachting. Overigens, “grammar […] had always had a rough time in Paris”, aldus Vivesspecialist 

Noreña (1970: 34). 
88

 Tot in de 12
e
 eeuw was de invloed van de Confessiones groot en continu, net als die van de auteur zelf. De 

lotgevallen van het werk, inclusief de versnippering ervan in excerpten, worden door Courcelle (1963: 235-264) op de 

voet gevolgd. Universeel gold het werk in de Middeleeuwen als model van het autobiografische genre (Gray 1988: 28). 

Zie ook hst. 3 noot 164. 
89

 Conf. 1, XIII, 22.  
90

 Stellwag 1949: 86. 
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onze tijd verre van vanzelfsprekend geworden. Of en in hoeverre de invloed van de Middeleeuwen 

op die ontwikkeling tot in onze tijd van invloed is geweest is hier niet vast te stellen. Wel is vast te 

stellen dat in het Europa van de Middeleeuwen de visie zich diepgaand heeft verankerd op het 

willen ‘afschudden’ van de algemeen vormende waarde van de klassieke, literaire voorbeeldtekst. 
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5. De zestiende eeuw. Erasmus, Vives en Luther voor een christelijk humanisme 
 

Vormde de kritiek van Plato in de klassieke Oudheid geen beletsel voorbeeldteksten in het onderwijs aan te 

prijzen, leidden commentaren van apologeten en kerkvaders vervolgens tot een ambivalente en afwijzende 

houding, in de Renaissance breekt een storm van protest los tegen de verwaarlozing van ‘de letteren’ in het 

onderwijs in voorgaande eeuwen. De belangrijkste werken in dit opzicht zijn Erasmus’ Liber 

antibarbarorum, Vives’ De disciplinis libri XX en Luthers An die Ratherren. In de luide, humanistische 

reacties op het bestaande onderwijs zijn de Middeleeuwen en daarvan vooral de laatste, scholastieke 

periode, het doelwit. Op onderwijsgebied vormen die eeuwen, aldus deze auteurs, een schrikbeeld van 

verwaarlozing en abstract formalisme. De wetenschappen zijn vervallen, de grammatica, de klassieke talen, 

het stelt allemaal weinig meer voor. Terwijl Erasmus in zijn schimprede naar historische oorzaken zoekt, 

richten Vives en Luther zich in genoemde geschriften op veranderingen in de praktijk. Zo zijn na de 

Middeleeuwen binnen enkele decennia, van 1520 tot 1540, de kaarten geschud voor een humanistische 

herwaardering van de verhalende voorbeeldtekst in het onderwijs.  

Door Erasmus met zijn furieuze Antibarbari-geweld-en-eruditie, waarmee hij het kerkvaderlijke en 

middeleeuwse misbruik van klassieke teksten attaqueerde. (Tussen de regels hekelde Erasmus het 

christelijke misbruik van Plato’s Homeruskritiek.) Door Vives, die in een compendium van visies enerzijds 

plaats gaf aan een pleidooi voor een historiserende klassieke voorbeeldtekst en anderzijds een deur opende 

naar een kritiek die in de moderne tijd zou overheersen. De Vivesiaans-Augustijnse argwaan tegen literatuur 

en passie in de opvoeding, in combinatie gebracht met een wetenschappelijke literaire analyse voor het 

hogere onderwijs, zou in later eeuwen paradigmatisch worden. Door Luther tenslotte, die met zijn 

bijbelvertaling en zijn op ‘Rome’ bevochten vrijheid streefde naar een oorspronkelijke, pedagogische 

vertelkunst, maar die de laatste in de schaduw stelde van zijn evangelische ideaal. Zijn – door zijn 

onderwijsspecialist Melanchthon aangemoedigde – inspanningen voor de wederopleving van geschiedenis- 

en literatuuronderwijs zullen aanvankelijk vooral het bijbelonderwijs ten goede komen en pas eeuwen na 

hem (door Duitse Neohumanisten in de negentiende eeuw) in bredere zin gehonoreerd worden. Gezamenlijk 

zijn de drie auteurs de mening toegedaan dat de Middeleeuwen een historieloos tijdvak is en dat de 

klassieke verhalen hun algemeen vormende betekenis als bron van encyclopedische kennisoverdracht 

hebben verloren.  

 

 

 

5.1. Inleiding 

 

Het thema van de literaire voorbeeldtekst heeft onderwijshervormers zoals Erasmus, Vives en 

Luther meer bezig gehouden dan in de historische pedagogiek is terug te vinden. Veelal blijven 

bronnen die destijds tegen de verwaarlozing van de literatuur in het onderwijs protesteerden 

ongenoemd en inhoudelijk onbesproken. Zoals van de humanisten Petrarca, Leonardo Bruni, 

Battista Guarino, Agricola en Peter Vergerius.
1
 Van het eerder genoemde drietal, die als de 

grootste onderwijshervormers van het Noord-Europese humanisme gelden, zullen we enige werken 

bespreken in hun respectieve benadering van de literaire voorbeeldtekst. 

 

Om een indruk te krijgen van de tijdsomstandigheden op literair-educatief gebied doen we er goed 

aan een blik te werpen op the classical heritage van die dagen, ons vergund in de appendix van het 

veelgeroemde boek met die titel van R.R. Bolgar. Bij Bolgar vinden we alle ‘ontdekkingen’ van 
Grieks-klassieke manuscripten per auteur chronologisch op een rij. Van elk der opeenvolgende 

decennia van de vijftiende eeuw zijn zo tientallen vondsten geregistreerd. De al eerder aanwezige 

koorts van een zoektocht naar de Oudheid werd, aldus Bolgar, aangewakkerd door een Byzantijns 

diplomaat en schoolmeester, Chrysoloras. Na zijn taak als diplomaat te hebben volbracht door met 

succes de hulp in te roepen van het Westen tegen de Turken had Chrysoloras in 1396 de 

                                                 
1
 Dit lijstje op gezag van R.S. Crane (1967: 28). Bij Bot (1955: 28) vinden we weliswaar een lijst met humanistische 

onderwijsmannen in de noordelijke Nederlanden die een pioniersfunctie vervulden bij het stichten van Latijnse 

scholen, maar ook hier, bij een specialist van het tijdvak, ontbreekt het aan een bespreking van commentaren op 

schoolliteratuur. (Vooral opmerkelijk in de overigens rijk gedocumenteerde dissertatie van Bot is het ontbreken van 

Erasmus’ Antibarbari; zie hieronder.) 
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uitnodiging aanvaard Grieks te komen onderwijzen in Florence. Eminente Florentijnse humanisten 

als Guarino en Bruni kon hij tot zijn leerlingen rekenen. Op Chrysoloras’ aanraden gingen zijn 

studenten in Constantinopel op zoek naar klassieke teksten. Zo kwam er een continue toestroom op 

gang van duizend jaar lang ongelezen gebleven manuscripten met Griekse en Latijnse epische, 

dramatische, historische, filosofische, geografische, technische, natuurkundige en wiskundige 

teksten, op boekenmarkten verschaft, gekopieerd in bibliotheken, zo nodig vertaald in het Latijn, 

verspreid en mnemotechnisch uit het hoofd geleerd.  

 

Voor de beeldvorming over de vroege Renaissance is het van belang zich rekenschap te geven van 

het effect van deze gebeurtenissen op het pedagogische denken. De schaduwzijde van het 

humanisme, dat zij elitistisch zou zijn, teveel gericht op klassieke eloquentia, zich bedienend van 

een formalistisch, ‘ciceroniaans’ taalgebruik, krijgt dan de nodige nuancering. De arrogantie 

waarmee het ‘humanistische protest’ tegen de aantasting van het erfgoed uit de klassieke Oudheid 

gepaard zou zijn gegaan is het doelwit geworden van een hardnekkige kritiek. Voor Erasmus, de 

‘vorst van het Humanisme’, beperkten de bonae literae zich inderdaad tot het erfgoed uit de 

Oudheid. Klassieke bronnen golden qua taalrijkdom, stijl en eruditio wat hem betreft inderdaad als 

onovertroffen. Evenmin liet ‘de Rotterdamse Heilige’ – het woord is van Vondel
2
 – zich veel 

gelegen liggen aan de pennevruchten in de moedertaal. De verwijten aan zijn adres gaan deze 

perken echter verre te buiten. Volgens Petrus Bot bijvoorbeeld zouden de humanisten zelfs ‘een 

extreem-linguale, formalistische terreur uitoefenen die in de literatuurgeschiedenis haar weerga 

niet heeft’.
3
  

 

Een overdrijving als deze verhult dat het niet een formalistisch elitisme is dat de toon zet van het 

tijdsbeeld – het Latijnse taalgebruik plooide zich overigens steeds meer, het eerst in het Noorden, 

naar de levende expressievorm – maar eerder een door de noden van de tijd te billijken realisme. 

Weliswaar bestond de neiging op het middeleeuwse onderwijs neer te kijken en het 

Latijnonderwijs in dienst te stellen van een exacte en pedante nabootsing van de klassieken, maar 

de aanleidingen daartoe waren manifest. De schrijnende toestand waarin het onderwijs verkeerde 

bood voldoende reden voor verontwaardiging van leraren die dat onderwijs zelf ter hand gingen 

nemen.
4
  

 

Aangespoord door genoemde toestroom aan intellectuele rijkdommen uit de Oudheid lijkt het 

humanistische protest daarom minder ‘extremistisch’ dan legitiem en adequaat. Op een moment in 

de geschiedenis dat boeken in de in het onderwijs verplichte taal, het Latijn – en het zojuist 

ontdekte Grieks – de grootste en tevens transeuropese pedagogische winst opleveren, valt er ook 

iets voor te zeggen dat de moedertaal geen prioriteit krijgt.
5
 Daarbij mag nogmaals in herinnering 

worden gebracht dat de verbetering van het bestaande onderwijs bij de humanisten het 

voornaamste doel van actie is. 

 

Ter afronding van deze ‘verdediging’ van de humanistische reactie op de Middeleeuwen stel ik 

voor een kijkje te nemen in Venetië van 1508, waar Erasmus aan drukpersen doende is nooit eerder 

                                                 
2
 Bot 1955: 213. 

3
 Bot (1955: 95) citeert hiermee met instemming Friedrich Paulsen (1919 I: 173). Ondubbelzinnig stelt Paulsen – en 

met hem Bot, hoewel meer genuanceerd – zich op aan de kant van het middeleeuwse onderwijs. ‘Binnen twee 

decennia’ zou dit zijn ‘vernietigd door de humanistische invasie’, aldus Paulsen (1919 I: 13). Bolgar (1954: 337) 

brengt de kwestie van het humanistische protest terug tot het conflict tussen de 15
e
 eeuwse Italiaanse Humanisten en de 

clerus. Zie voor dit conflict ook hst. 4 noot 10. 
4
 Voor de toestand van het middeleeuwse onderwijs in de Nederlanden zie bijv. R.R. Post (1954): Hoofdstuk 6 ‘De 

kloosterscholen’. Zie verder bij Bot (1955: 28-43) voor de praktijkgerichte instelling der Humanisten het overzicht van 

pionierende scholenstichters in de Nederlanden. De volgende verdeling van voorbeeldteksten over de – in dit geval 8 – 

jaarklassen acht Bot (1955: 158-159) daarbij representatief: Octava (eerste van 8 klassen): Cato (Disticha Catonis), 

Septima: Cato, Sexta: Terentius, Cato, Aesopus, Cicero, Quinta: Terentius, Cato, Cicero, Vergilius, Quarta: Cicero, 

Vergilius, Ovidius, Terentius, Horatius, Tertia (en hogere klassen): Cicero, Vergilius, Horatius. 
5
 Zie voor het moedertaalonderwijs in en na de Middeleeuwen hieronder noot 147.  
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gedrukte klassieken te vermenigvuldigen. Werken van Plato, Plutarchus, Pindarus, Pausanias, 

Plautus, Terentius en Seneca, “en tal van anderen” zagen alleen al in dat jaar op die manier het 

licht. Aldus vinden we in Johan Huizinga’s veelgeprezen Erasmusbiografie. “Alom bekend maken, 

zuiveren en herstellen van de oude bronnen was immers de hartstocht van zijn leven”, zo licht 

Huizinga de handelwijze toe van zijn overigens niet onkritisch beschreven held.
6
  De vergelijking 

met een gouddelver die zojuist op een ader is gestuit dringt zich aan de lezer op. Andere 

kostbaarheden, waaronder literaire werken in de moedertaal, staan daarbij onvermijdelijk in de 

schaduw.  

 

Als Erasmus in zijn Antibarbari, zoals we hierna zullen zien, de verwaarlozing van de letteren met 

analytische flair maar ook met verbittering aan de kaak stelt, kan daar kan de suggestie mee 

worden gewekt dat het willen uitoefenen van ‘een extreem-linguale terreur’ het gevolg daarvan is. 

Van een dergelijke tendens is in het oeuvre van Erasmus echter niets te vinden. Evenmin wijst hij 

literatuur in de moedertaal af. De verdenking dat Erasmus het lezen van ‘historien’ als 

Uulenspiegel en de Vier Haymonskinderen zou hebben afgeraden (in zijn handleiding voor goede 

manieren voor kinderen, De civilitate morum puerilium), berust op een zelf verzonnen toevoeging 

van een vertaler in het Nederlands.
7
  

 

Juan Luis Vives en Maarten Luther, beide bewonderaars van Erasmus, zullen na hem de 

moedertaal in het onderwijs introduceren als gelijkwaardig naast het Latijn. Vives onderscheidt 

zich daarbij van Erasmus – zijn ‘meester en vader’ in zijn eigen woorden –, enerzijds door een 

filosofisch-rationele, neoplatonistische visie op literatuur te ontwikkelen en anderzijds door een 

Augustijns-christelijk oordeel te vellen over de klassieke literaire voorbeeldtekst voor kinderen. 

Als in een compendium van bestaande visies spreekt Vives nu eens zijn waardering uit voor de 

klassieke dichters en hun betekenis voor de geschiedenisdidactiek, dan weer, zodra hij zich 

rechtstreeks in het domein der pedagogiek begeeft, zijn afkeuring. Daarnaast geeft hij – als ex-

student in de filosofie aan de Sorbonne te Parijs waar Aristoteles het leerplan domineerde – zijn 

analyse van fictie en fabel in de lijn van de door hem gerespecteerde Neoplatonist Macrobius.  

 

Vives’ gerichtheid op de zaak en de exacte wetenschappen en zijn principiële stellingname tegen 

passie en emotie ter wille van de rede heeft, zo veronderstellen we, de deur geopend naar de 

moderne, empirisch-wetenschappelijke visie op het onderwijs zoals we die ook bij Comenius 

aantreffen. Dezelfde deur die voor de jeugd de weg naar de wereld en de wetenschappen opent in 

de zeventiende en achttiende eeuw sluit in diezelfde periode de weg naar het verleden en de 

verteltraditie uit de Oudheid, zo betogen we in Hoofdstuk 7. De optie voor een dergelijke 

zienswijze vinden we bij Vives aangereikt. 

 

Luther, de reformator, pleit opvallend genoeg hartstochtelijker én vrijzinniger dan beide 

humanisten voor voortzetting – in de moedertaal, die, anders dan bij Vives, door hem zelf gebruikt 

wordt – van het hoogwaardige, historisch-epische verhaal zoals de Oudheid dat kende. Aan profane 

invloeden stoort hij zich daarbij niet. Profane en bijbelse verhalen zijn onvergelijkbaar wat hem 

betreft, en kunnen alleen op die manier een bijdrage leveren aan de dynamiek van de geschiedenis. 

Luthers bijbelvertaling in het Duits en de door hem daaraan verbonden pedagogische 
verwachtingen overvleugelen echter initiatieven in de richting van een literaire voorbeeldtekst.  

 

 

 

                                                 
6
 Huizinga 1958: 79-81. Illustratief hierbij is Huizinga's vereenzelviging van Erasmus’ idealen met de boekdrukkunst: 

“De gehele figuur en het ganse oeuvre van Erasmus worden eerst mogelijk door de boekdrukkunst. Hij zelf is haar 

glorierijke triomf, en tegelijk in zekere zin haar slachtoffer. Wat zou Erasmus zonder boekdruk zijn geweest?”  
7
 Resoort 1990: 67. Deze toevoeging door S. Mierdmans anno 1546 wordt door Resoort (1990: 73) verderop echter 

abusievelijk bekrachtigd met de woorden: “getuige Erasmus’ advies”. 
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5.2. Erasmus: De dichter als de leraar van de Oudheid en zijn vijanden 

 

In 1485 was Desiderius Erasmus (1466/1469-1536) als jonge monnik in het klooster te Steyn bij 

Gouda begonnen aan zijn Liber antibarbarorum (in István Bejczy’s recente vertaling: Het boek 

tegen de barbarij). Het werkje was oorspronkelijk bedoeld als het eerste van een vierluik over de 

noodzaak van een humanistisch antwoord op het verval der letteren in de Middeleeuwen. Het is 

echter bij dat deel gebleven.
8
 Na enige omzwervingen door Europa te hebben gemaakt en 

regelmatig door de auteur zelf te zijn bijgewerkt verscheen het pas in 1520 in druk. Dankbaar 

gebruik makend van genoemde Nederlandse vertaling zal ik daarnaast verwijzen naar de 

internationaal gangbare, Engelse vertaling van Margaret Mann Phillips in de (‘Toronto’) Collected 

Works of Erasmus (CWE). 

 

De Liber antibarbarorum, doorgaans – en bij voorkeur – Antibarbari genoemd, is een werk in de 

geschiedenis van de voorbeeldtekst in het taalonderwijs dat een belangrijke, zoniet cruciale plaats 

inneemt in een toonaangevend oeuvre uit de West-Europese cultuurgeschiedenis.
9
 Zoals al is 

gebleken leunen kerkvaders en apologeten dikwijls zwaar op voorgangers, een eigenschap die het 

belang van een studie door-de-eeuwen-heen bevestigt. In recente studies blijken vooral theologen 

gevoelig voor die traditie. Zo hebben zij verbanden gelegd tussen de Antibarbari en het werk van 

klassieken als Plato en Augustinus,
10

 terwijl Ernst-Wilhelm Kohls het werk van historisch-

pedagogisch commentaar heeft voorzien.
11

 Verder deed Luzi Schucan onderzoek naar de plaats van 

Basilius’ Ad adolescentes in door Erasmus gebruikte bronnen.
12

 De al eerder genoemde István 

Bejczy wijdde behalve een artikel recentelijk ook een boek aan Erasmus’ ‘historical reasoning’ in 

de Antibarbari.
13

 

                                                 
8
 Het vierde deel zou een verdediging der dichtkunst bevatten (Mann Phillips 1978: 3). Er valt iets voor te zeggen dat 

hierin een van Erasmus’ hoofdmotieven gelegen heeft (zie ook hieronder noot 30). De cultuurkritiek in de Liber 

antibarbarorum zou daarmee in positieve zin zijn bijgesteld. Uiteindelijk publiceerde Erasmus bedoelde nuancering 

echter niet in een pleidooi voor de dichtkunst maar a. in een afzwakking van zijn standpunt (in zijn Enchiridion (1503); 

zie hieronder noot 12) en b. in een tegenkritiek. Zo wordt in zijn Ciceronianus (1528; zie hieronder noot 74) een 

overdreven exploitatie van klassieken in het dagelijks leven aan de kaak gesteld. De Antibarbari moet in het algemeen 

veel voor Erasmus betekend hebben. “It must have been an obsessive thought with Erasmus. If he did indeed begin 

with it before he was twenty, he went on tinkering with it for a long time” (Mann Phillips 1978: 3). Ook als hij hoog en 

breed beroemd is blijven zijn vernietigende opvattingen onveranderd van kracht. “We should expect some changes, but 

one thing is obvious: the basic attitude is unchanged” (Mann Phillips 1978: 7). 
9
 “De Antibarbari is wel het manifest genoemd van de culturele revolutie die de humanisten meenden te ontketenen”, 

of zelfs “het ‘credo’ van Erasmus” (Bejczy 2001: 18, 19n13). 
10

 Over Plato zie Bradshaw 1982, over Augustinus zie O’Rourke Boyle 1981. Zie hieronder voor een bespreking van 

beide. 
11

 Kohls 1966: 51-54. Verwijzend naar traditiebepalende werken waar Erasmus uit citeert, zowel uit de Oudheid als uit 

de Middeleeuwen, noemt Kohls als enige De staat van Plato met name, het werk dat nu juist opvallend verzwegen 

blijft in de Antibarbari. Ook andere zaken die Kohls erbij haalt (zoals het buitensluiten van de dichtkunst in de Artes 

Liberales en een laatmiddeleeuws dieptepunt in het gebruik van ‘auctores’) lijken eerder van een eigen inbreng te 

getuigen dan van een analyse van het werk zelf. Waar Kohls de Antibarbari opstelt in ‘de rijen der verdedigers’ van 

klassieke auteurs ontbreken vervolgens de namen van die verdedigers. Erkentelijk ben ik de auteur daarentegen voor 

de bronnen die hij geeft over Erasmus’ pedagogische visie op de humaniora, zoals hieronder te bespreken.  
12

 Zij komt tot de conclusie dat dit werk van Basilius voor Erasmus ‘ziemlich wertlos’ geweest moet zijn. Niet alleen  

beschikte hij over betere bronnen, zoals Paulus, Plutarchus en Quintilianus, op andere plaatsen waar dit verwacht zou 

kunnen worden ontbreekt eveneens in Erasmus’ werk een verwijzing naar Ad adolescentes. “Deutlich zeigen sich bei 

Erasmus die Grenzen der Aktualität von ad adolescentes […]. […] Ein anderer Kirchenvater stand in [philologischer] 

Beziehung Erasmus viel näher: Hieronymus” (Schucan 1973: 179-180). Hieronder wordt de veronderstelling gedaan 

dat de door Basilius in zijn Ad adolescentes voorgestelde ‘christianisering’ van klassieke teksten nu juist een van 

Erasmus’ stenen des aanstoots moet zijn geweest. In zijn Enchiridion (over hoe men zich als Christen teweer stelt in 

een wereldse context) wordt naar Basilius’ werk verwezen met de waarschuwing niet te vroeg met de klassieken te 

beginnen en er niet te lang bij te blijven hangen “and waste away as at the Sirens’ rocks”. Op originele wijze worden 

hier voorbeelden uit de bijbel aangehaald ter verdediging van het lezen van heidense boeken (Erasmus 1988, CWE 66, 

33-34).  
13

 Bejczy 1996, 2001. 
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Enscenering en dramatis personae in de Antibarbari 

De zorgvuldige enscenering van de dialoog lijkt toespelingen te maken op Erasmus’ klassieke 

voorgangers. Zo wandelt de ikfiguur (Erasmus zelf) met zijn goede jeugdvriend Willem Hermans 

door landschappelijk Brabant, in de buurt van Halsteren, Plato’s Academie in herinnering roepend. 

Hun beider vriend Jacob Battus, gemeentesecretaris van Bergen op Zoom, voorheen onderwijzer, 

voegt zich, na daartoe een uitnodiging te hebben ontvangen, met diens metgezel met grote spoed 

bij hen. Na een nacht te hebben bijgepraat ontmoeten zij de volgende dag, nog steeds genietend 

van de omgeving, nog twee goede vrienden: Joost, de arts, en Willem Koenraad, de burgemeester 

van Bergen op Zoom. De laatste bewoont niet ver daarvandaan een landhuis. Kwistig strooiend 

met citaten uit de klassieken (waaronder Horatius, Ovidius en Homerus) wisselen de mannen, die 

elkaar uit hun studententijd kennen, plagerijen uit.  

 

Nadat het onderwerp van gesprek is gekozen (“welke gruwelijke en niets ontziende vloedgolf 

vrijwel de hele letterkunde van de Oudheid, die eens op zo’n hoog peil stond, op schandelijke 

wijze had overspoeld”),
14

 en de eerste opmerkingen daarop gegeven zijn, wordt – naar voorbeeld 

van Plato’s Phaidros 230b – naar een ideale plek uitgeweken. Bij een bloeiende en lieflijk 

geurende perenboom, temidden van een boomgaard, “omsloten door edele eiken en een 

kristalheldere beek” kunnen de mannen, als zij dat willen, “op gerieflijke stoelen” plaats nemen.
15

  

 

Staan we even stil bij het intrigerende verband dat de theologe Marjorie O’Rourke Boyle legt 

tussen Erasmus’ enscenering en het eerste hoofdstuk in Augustinus’ Belijdenissen. Waarom kiest 

Erasmus voor een perenboom, terwijl het zowel in Plato’s Phaidros als in Cicero’s De oratore, 

twee dialogen die hij zich ten voorbeeld stelt (zelfs de kussens uit de laatste dialoog, waarmee de 

mannen het zich gemakkelijk kunnen maken, worden niet vergeten), om een plataan gaat? Volgens 

Boyle kiest hij voor de perenboom om een verband te leggen met de boom waar Augustinus als 

kind peren uit stal in Belijdenissen 1, IV. In het hoofdstuk, ‘Under the Pear Tree’,
16

 gaat de 

schrijfster daar uitgebreid op in. De gestolen peren stonden voor Augustinus symbool, aldus de 

schrijfster, voor het door hem ontvangen grammaticaonderwijs: zowel het stelen van peren als het 

‘stelen’ van door God onwelgevallige verhalen werd toegejuicht door zijn omgeving. Mogelijk 

heeft Augustinus in die diefstal zelfs een equivalent van Eva’s ‘diefstal’ gezien, zodat het ‘stelen’ 

van grammaticale ijdelheden het ergste was dat hij in zijn jeugd had kunnen doen.
17

 “The theft of 

pears climaxes Augustine’s recollection of schooling: dodging the master’s cane […], enduring the 

hated Greek lessons, revelling at last in the echoed ‘Well done! Well done!’ with which his 

declamations were praised above those of his schoolmates.”
18

  

 

De gestolen peer als symbool voor de christelijke veroordeling van de klassieken en de perenboom 

op de plaats van de plataan als Erasmus’ stille protest daartegen. Voor Erasmus betekenen die 

klassieken in godsdienstig opzicht veel, zo stelt de theologe. Zij zijn niet alleen te zien als een 

voorbereiding op het christelijke geloof, zij vormen zelfs zijn ‘definiëring’.
19

 Mocht de 

                                                 
14

 Erasmus 2001: 36; CWE 23, 23: 28-30. 
15

 Erasmus 2001: 56; CWE 23, 39: 28. 
16

 O’Rourke Boyle  1981: 3-25. Een andere aanleiding voor het vervangen van de plataan door een andere boomsoort 

kan de omstandigheid zijn geweest dat de niet-inheemse plataan hier destijds mogelijk nog niet gekweekt werd, aldus 

Jan Dirk Imelman, een van mijn proefschrift-begeleiders. 
17

 Daarmee vinden we steun bij O’Rourke Boyle betreffende Augustinus’ rigorisme bij de afwijzing van verhalend 

onderwijs. De diefstal-metafoor vinden we, zo kunnen we hier aanvullen, terug in Augustinus’ bekende metafoor van 

‘de beroving der Egyptenaren’ (vgl. in dit hst. noot 69). 
18

 O’Rourke Boyle  1981: 5. Conf. 1, XIII, 21; vgl. aldaar in hst. 3. 
19

 O’Rourke Boyle  1981: 7 ; cf. Bejczy 1996: 44. Mann Phillips (1978: 10) noemt Erasmus’ ‘christocentrisme’, de 

‘christelijke’ geïnspeerdheid van het heidendom vóór de komst van Christus (zie de Antibarbari p. 83), “a sine qua non 
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gesuggereerde toespeling op Belijdenissen Boek 1 inderdaad opzet zijn geweest, dan zou dat een 

signaal van de schrijver zijn met zijn Antibarbari commentaar te willen leveren op een der 

indrukwekkendste passages uit de literatuurgeschiedenis op dit gebied. Een knipoog naar een reus 

die, zoals hieronder aan te voeren, beter niet te onbezonnen kan worden uitgedaagd.  

 

Hoe het ook zij, Erasmus wekt met zijn entree de indruk gewicht in zijn woorden over 

pedagogische literatuur te willen leggen. In genoemde enscenering steken de gespreksgenoten (net 

als in de Politeia)
20

 als revolutionaire samenzweerders,
21

 met de literatuur in het onderwijs als spil 

van actie, de koppen bij elkaar. Ditmaal niet om de staat te bevrijden van de dichterlijke 

heerschappij over de kennis,
22

 zoals bij Plato, maar juist om de tegenbeweging in te zetten van een 

te ver doorgeslagen slinger.
23

 In hevige verontwaardiging over de toestand van en de omgang met 

de literatuur in het onderwijs luchten de vijf mannen het hart. Het is een schande, ze komen 

woorden tekort om er uitdrukking aan te geven. De ene filippica is nog niet beloond met luide 

toejuichingen of de volgende staat al in de startblokken. Daartussendoor gooit de ikfiguur op zijn 

beurt zo nu en dan nog wat olie op het vuur. Jacob Battus, “een man, goeie genade, van een 

openhartigheid, een hartelijkheid, een geleerdheid en een radheid van tong zoals men die zelden 

tegenkomt”, “een geboren grappenmaker”,
24

 en tevens de meest gedrevene van het stel, krijgt de 

rol toebedeeld van een schoolmeester die alles even haarfijn uit moet leggen aan de rest.  

 

 

 

‘Zij willen een pluisje afslaan met handen die onder de stront zitten’ 

Battus begint zijn rede met op minzame wijze een samenvatting te geven van de sprekers die hem 

voorgingen: de arts die de oorzaak van het kwaad zocht bij de astrologie, de burgemeester die het 

verval der letteren toeschreef aan de historische invloed van de christelijke godsdienst, en Willem 

Hermans die de cyclus van opkomst en verval van culturen als oorzaak aanwees. Battus stelt vast 

aan de historische oorzaken die zijn voorgangers hem voorhielden geen boodschap te hebben, des 

te meer aan verantwoordelijken van nu. Op de vraag wie dat zijn antwoordt hij:  

 
Die […] ezels, die je overal op de openbare scholen, waar zij literaire meesterwerken zouden moeten 

behandelen, met meer dan ezelachtige onbeschaamdheid kunt horen balken in plaats van spreken; die 

zelfverzekerd en met groot gezag hun eigen domheid aan de man brengen […], en die menen dat zij een 

geboorterecht bezitten om aan het hoofd te staan van een school met de bedoeling ons alles af te leren wat 

                                                                                                                                                                 
in the whole of Erasmus’ work”. Bolgar (1954: 337) beschrijft Erasmus’ ‘theorie’ van de verenigbaarheid van heidense 

klassieken met het christendom, te vinden in zijn Adages, onder de noemer ‘pietas litterata’. 
20

 Ebels-Hoving (1999: 175, 178) wijst erop dat zowel wat betreft het aantal personages als de dialoogvorm naar 

Cicero’s De oratore verwezen wordt. Het revolutionaire élan van de Antibarbari en het doel van actie, de literatuur in 

het onderwijs, doen echter ook associëren met Plato’s De staat. Tracy (1980: 10) wijst in dat verband op de 

terughoudendheid waarmee vooral noordelijke humanisten naar Plato’s verbanning van de dichters verwijzen. De 

enige (impliciete) verwijzing naar De staat in de Antibarbari (Erasmus 2001: 73; CWE 23, 51: 25) betreft een door de 

Muze uitgesproken passage ten gunste van de dichters (Pol 546D). Gehouden naast verwijzingen in de Antibarbari 

naar Plato’s Io (Erasmus 2001: 53; CWE 23, 37: 7) en de Phaidros (passim), beide ten gunste van de dichters, valt 

Erasmus’ selectieve lezing van Plato op. De theoloog Bradshaw (1982: 422) wijst in het algemeen op “the immense 

philosophical debt of the Antibarbari to Plato.” Volgens Bradshaw wilde Erasmus voor Plato zelfs betekenen wat 

Thomas van Aquino voor Aristoteles betekend had: herstel van diens invloed en integratie in het theologische debat. 

(Door, aldus Bradshaw, Plato’s ‘filosofische waarheid en rechtvaardigheid’ in overeenstemming te brengen met 

‘religieuze heiligheid’.) 
21

 Zie hierboven in dit hst. noot 9. (Vgl. ook Mann Phillips 1978: 8.) 
22

 Zoals we verderop nog zullen zien verstaan Erasmus en andere humanisten onder ‘kennis’ zakelijke, feitelijke 

kennis, wat de Grieken bij hun exegesis (in het Latijn: enarratio historiarum) onder ‘istorichon’ verstonden. (Zie hst. 3 

noot 2) 
23

 Aan Erasmus toe te dichten dat hij een antwoord zocht op Plato’s Politeia lijkt, gezien het bovenstaande (noot 20), 

niet te ver gezocht.  
24

 Erasmus 2001: 31, 34; CWE 23, 20: 6-8; 22: 8. 
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naar de schone letteren zweemt, aan iedereen hun eigen onkunde bij te brengen en zo hun leerlingen gelijk te 

maken aan zichzelf.
25

  

 

Een grotere wantoestand is in een samenleving onbestaanbaar. Een der gespreksgenoten helpt die 

toestand nog in het zadel ook: Willem Koenraad, de burgemeester. In plaats van schoolmeesters 

een salaris uit de staatskas te geven zou hij ervoor moeten zorgen dat al degenen die er zo’n potje 

van maken “aan stukken [worden] gescheurd of afgevoerd naar een ver land”.
26

 Een diefstal van 

een beker wordt al met het galgentouw bestraft,  

 
maar wie jullie kinderen – toch zeker jullie belangrijkste en dierbaarste bezit en de enige hoop van het land – 

op gewetenloze wijze in het verderf stort, [kan] rustig zijn gang gaan? Wie een paard ontvreemdt, krijgt de 

doodstraf, en dan wurgen jullie niet degene die de liefdespanden van de samenleving met velen tegelijk 

verraadt, zeg maar gerust verloren doet gaan? […] Je laat de verzorging en de dressuur van je paard niet aan 

de eerste de beste over, en dan kijk je niet aan wie je de opleiding van je zoon toevertrouwt?
27

  

 

En zo voort. (De buitenissige overdrijving bij dit uitpakken naar de tegenpartij herinnert aan de 

retoriek die we zowel bij Plato als bij Augustinus aantroffen.) 

 

Het is niet handig, vindt Battus, als je ziet wat er om je heen gebeurt, om te gaan nadenken over het 

raadsel hoe het zover heeft kunnen komen.  

 
Je verbaast je erover dat de letteren teloor zijn gegaan, terwijl het onderwijs in handen is van handwerkslui en 

boerenkinkels? Wij vragen ons af hoe het komt dat de antieke beschaving al lang geleden in verval is geraakt, 

terwijl het niemand zozeer aan geleerdheid ontbreekt als de geleerden zelf? Ik zou mij eerder verbaasd hebben 

als dat niet was gebeurd.
28

  

 

De schimprede, die voor huidige begrippen zowel qua omvang als intensiteit buitenproportioneel te 

noemen is, gaat verder, na Horatius tot getuige te hebben geroepen en het eigen vaderland te 

hebben uitgeroepen tot het ‘lompste’, “althans wat de letteren betreft”: 

 
Ik kijk er bepaald niet van op dat de letteren op apegapen liggen nu de een nog meer zijn best doet dan de 

ander om ze om zeep te helpen en nauwelijks iemand voor ze opkomt. Het is een waar woord […] dat ‘als er 

mecenassen zijn, beste Flaccus, het niet zal ontbreken aan dichters als Vergilius’.  

 

Battus’ citaat is uit Valerius Martialis’ epigrammen.
29

 Hij vervolgt: 

 
Waar zijn tegenwoordig de eerbewijzen die de letteren toekomen? […] Waar zijn de vruchten die men van 

langdurige en uitnemende arbeid zou mogen verwachten? Wie vandaag de dag zijn brood verdient met een 

godsdienstig beroep, ziet onwetendheid als het toppunt van vroomheid en stelt zich voornamelijk in dienst van 

zijn beurs of zijn buik. […] [I]n onze tijd wordt literaire kennis veracht.
30  

 

En zo voort, en zo voort.  

 

 

 

                                                 
25

 Erasmus 2001: 41 ; CWE 23, 28: 16-24. 
26

 Erasmus 2001: 44 ; CWE 23, 30: 31-32. 
27

 Erasmus 2001: 42-43; CWE 23, 29: 12-20. 
28

 Erasmus 2001: 44; CWE 23, 31: 6-8. 
29

 Epigrammata VIII.55 (56).5. 
30

 Erasmus 2001: 45-47; CWE 23, 31: 32-32: 17. Hoezeer dit alles Erasmus aan het hart lag blijkt ook uit diens 

jeugdbrief in Horatiaanse stijl, geschreven vanuit het klooster Steyn: “‘Al had ik monden zoveel als er in stille nachten 

sterren flikkeren aan het zwijgend firmament, of zoveel als de luwe lentewind rozen strooit over den bodem, ik zou 

niet alle euvelen kunnen klagen, waaronder in dezen tijd de heilige dichtkunst verdrukt ligt.’ Ik ben het dichten moe.” 

Het laatste is buiten de aanhalingstekens van het citaat geplaatst, mogelijk als toevoeging van de citeerder, Johan 

Huizinga (1958: 21). 
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De grootste vijand van alle 

Eenmaal uitgedaagd wil de burgemeester op een of andere wijze Battus’ kritiek kunnen 

weerleggen, maar daartoe zal hij toch van hem meer duidelijkheid moeten krijgen. Want, zegt hij, 

“ik wankel soms onder de tegenwerpingen”, namelijk van ouders en geestelijken. En dan vooral 

onder de aantijging dat hij op zijn scholen onzedelijke auteurs in de plaats van kuise zou willen 

stellen.
31

 Het verzoek van de burgemeester ontvangt geestdriftig bijval. Nadat Erasmus voorstelt 

een academie op te richten ‘naar het voorbeeld van Plato’, nodigt hij zijn vrienden uit verder te 

praten in eerder genoemde setting die hij vergelijkt met Plato’s Phaidros, bij de al besproken 

bloeiende perenboom, temidden van een liefelijke boomgaard.
32

 Als hij vervolgens op erewoord 

belooft niets van Battus’ betoog op papier te zullen zetten (“ik heb hier schrijfgerei noch papier bij 

de hand”),
33

 steekt de laatste van wal.  

 

Battus begint dan met wat uit zal groeien tot een lange monoloog. Drie soorten vijanden van, zoals 

Cicero het noemde, de ‘republiek der letteren’ wil hij onderscheiden. Wie onder die drie soorten 

precies te verstaan zijn blijft – misschien met rede, zoals we hierna zullen betogen – in het vage. 

We typeren ze hier zoals ze op deze plaats in de tekst staan weergegeven. De eerste groep zijn de 

ongeletterden die listig “hun luiheid, naijver en hoogmoed weten te verbergen onder de fraaie 

dekmantel van eenvoud en godsvrucht”.
34

 De tweede groep wil weliswaar geleerdheid verwerven, 

maar daarvan de humaniora buitensluiten (“zij zoeken een uitweg om maar niet te hoeven kiezen”). 

Tenslotte zijn daar “de schadelijkste van alle tegenstanders”, die er weliswaar uitzien als vrienden, 

maar die “het eeuwige verderf van de republiek” beramen door haar “een eerloze knechtschap” op 

te leggen.
35

 Vergeleken met deze laatste groep mogen we, vindt Battus, de eerste twee bijna 

omarmen, want die blijven tenminste van de letteren af. Wegens het belang van deze groep in zijn 

betoog krijgt zij een uitgebreidere typering: 

 
De laatste groep wil alles weten en heeft daardoor alles verward, bedorven en vernield. Men zegt terecht dat 

soms niets zo schadelijk is als dienstvaardigheid die ongelegen komt. Op die manier hebben zij de in nood 

verkerende letteren te hulp willen schieten en ze in hun rampzalige geestdrift volledig weggevaagd.
 
[…] 

[D]oor hun roekeloosheid is de oude, ware wijsheid vervlogen tot louter wolken en dromen. Door hun toedoen 

missen wij ontelbare werken van antieke auteurs; wat betreft de wel overgeleverde werken hebben zij ervoor 

gezorgd dat deze wemelen van de verfoeilijkste fouten en dat des te meer naarmate de auteurs geleerder zijn;
 

[zij hebben] met hun zinloze dienstbetoon alles in de war geschopt, verminkt en te gronde gericht. En 

naargelang de ijver waarmee zij hun diensten hebben geleverd, hebben zij een grotere schade berokkend, alsof 

iemand een pluisje van een purperen kleed probeert af te slaan met handen die onder de stront zitten – hoe 

nuttiger hij zich wil maken, hoe erger het wordt.
36

  

 

Battus kiest er echter voor deze laatste groep ‘terzijde te laten’, “want dit onderwerp zou een 

bijkans eindeloos betoog vergen”.
37
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32
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Zonder expliciet te maken waaróm de klassieken eigenlijk nuttig zijn voor het onderwijs
38

 worden 

nu hun tegenstanders (toegesproken als ‘Gothen’ in een – hier allegorisch bedoelde – aanvalsrede 

voor militairen, zoals door Romeinse priesters werden uitgesproken om hen op die manier te 

sterken) aangevallen.  

 
Zij verachten de dichtkunst zonder erin te zijn doorgedrongen, vervreemd van de muzen, zoals Plato zegt. […] 

O domme kudde van verachters, vertel mij alsjeblieft wat voor onbekend soort grootmoedigheid dit mag 

wezen?
39

  

 

Wie wil voorkomen dat hij ‘opgeblazen raakt’ door wijsheid (waartegen Paulus waarschuwt in zijn 

brief aan de Corinthiërs) kan dat beter doen als hij de literaire beschaving eenmaal in de vingers 

heeft. Ook Augustinus verachtte de heidense wetenschap pas nadat hij zich er meester van had 

gemaakt. Het is belachelijk iets alleen maar af te keuren omdat de heidenen het uitvonden.  

 
Is alles wat afkomstig is van de heidenen altijd slecht en verboden voor christenen, zodat wij geen enkele 

heidense uitvinding kunnen overnemen zonder ogenblikkelijk ons christendom te verspelen?
40

  

 

Uitvinders van timmergereedschap (Daedalus) en zaaigoed (Saturnus) tot naaigerei (Minerva) en 

de ploeg (Osiris) passeren de revue. Zonder hen was de huidige maatschappij onmogelijk geweest. 

Het vergt alleen onderscheidingsvermogen om het goede van het slechte te schiften. Daar ontbreekt 

het blijkbaar dramatisch aan.  

 
Als wij de vindingen van de ongelovigen niet mogen gebruiken, wat blijft dan in vredesnaam nog over op het 

land, in de steden, in de kerken, in de huizen, in de werkplaatsen, in oorlogs- en vredestijd, in het persoonlijke 

en het openbare leven? […] Dat wij schrijven en (ieder op zijn manier) Latijn spreken, hebben wij te danken 

aan de heidenen: zij hebben het schrift en het gebruik van de taal uitgevonden. […] Maar om de zaak tot een 

eind te brengen: als de afgunst onze tegenstanders niet blinder dan mollen had gemaakt, zouden zij zien wat 

ook een blinde duidelijk is, namelijk dat men onderscheid moet maken tussen de verscheidene uitvindingen 

van de heidenen: sommige zijn nutteloos, bedenkelijk en verderfelijk, andere nuttig, heilzaam en zelfs 

noodzakelijk. […] Maar wij doen het godbetert verkeerd om: wij nemen om de haverklap de zonden, de 

wellust, de inhaligheid, de eerzucht en het bijgeloof van de heidenen over en zijn hun daarin zelfs de baas, 

maar hun geleerdheid, het enige wat wij behoren na te volgen, is het enige wat wij links laten liggen, uit 

domheid en uit trots – ik weet niet welk van deze twee het grootste is.
41

  

 

En concluderend:  

 
Ik ben van mening dat er geen enkele geleerdheid bestaat naast die welke aards is (want zo noemt men de 

geleerdheid van de Oudheid) of tenminste op de aardse is gegrondvest en daarin haar vertrekpunt neemt.
42

  

 

Dan wordt uitgebreid Paulus’ uitspraak dat kennis opgeblazen maakt besproken.
43

 Maar niet alleen 

heidense kennis maakt opgeblazen volgens Battus, ook de theologie! Terwijl geleerdheid de geest 

juist doet rijpen en ons zachtaardiger en vriendelijker maakt.
44

 “Paulus heeft zeker niet gelogen, 

maar is slecht begrepen.”
45

 “Geleerdheid brengt ons niet in de hemel, maar onwetendheid en 

stompzinnigheid wel zeker?”
46

 En opnieuw samenvattend:  
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Tertullianus’ (Paulinische) uitroep ‘wat heeft Athene met Jeruzalem te maken?’ tot aan de devotio moderna zou deze 



 137 

 
[W]ie geleerdheid toevoegt aan rechtschapenheid, zal een voortreffelijker, nuttiger en aanzienlijker persoon 

zijn naarmate hij er beter in slaagt de twee te verbinden.
47

  

 

 

 

‘Ga door alsjeblieft’ 

De volgende stap is een door christelijke auteurs gefundeerd pleidooi voor de voor-christelijke 

letteren. Daartoe kiest Battus als eerste Hieronymus. Te beginnen met een lang citaat uit diens brief 

aan Magnus, over de metafoor van de slavin (zie § 3.4.) en de aanbeveling van voor-christelijke 

geleerden. Ook Hieronymus’ De viris illustribus (Over beroemde mannen) wordt erbij gehaald, 

“waarin hij de uitdrukkingskracht van een groot aantal schrijvers bewondert, kennis van dichters en 

wijsgeren aanprijst en de wereldlijke letterkunde in de hoogte steekt.”
48

 Vervolgens wordt 

Augustinus aan het woord gelaten. “Aan het vele dat hij ten gunste van dichters en redenaars heeft 

gezegd ga ik hier met opzet voorbij om er te rechter tijd op terug te komen.” Als ‘voornaamste zin’ 

in de De doctrina christiana noteert Battus: “Gebrekkige zaakkennis maakt figuurlijke 

uitdrukkingen duister omdat wij de aard niet kennen van dieren, stenen, planten of andere zaken 

die dikwijls in de Schrift worden gebruikt ten behoeve van een gelijkenis.”
49

 Tenslotte worden 

apocriefe teksten geciteerd om de goede bedoelingen van de kerkvaders mee te onderstrepen.
50

 

Alles bij elkaar genomen is het onzin te beweren dat niet kennis maar juist dwaasheid goddelijke 

steun zou krijgen. “Niets is minder waar, [God] haat [dwaasheid] juist des te meer.”
51

  

 

Aan het eind van Battus’ toespraak, wanneer de lezer buiten adem is geraakt van het rusteloos 

pareren van zich in steeds nieuwe slagorde hergroeperende argumenten,
52

 smeekt de burgemeester 

hem tegen alle verwachting: “Ga door alsjeblieft”, en Willem: “Volgens de wens van de senaat 

moet je daarom doorgaan en je karwei even krachtig afmaken als je eraan begonnen bent.”
53

 Uit 

alles wordt duidelijk dat er nog slechts een begin is gemaakt met wat Erasmus kwijt wil, hoe 

uitputtend Battus’ betoog ook geweest moge zijn.  

 

Misschien was het wel zo diplomatiek en verstandig binnen de context van de machtsverhoudingen 

in die tijd om maar eerst even gevolg te geven aan het aanbod van de vrouw van de burgemeester 

om te gaan eten. En misschien zelfs om het daar dan ook maar bij te laten. Erasmus had zelf al 

gemeend zich tegen kritiek van de clerus te moeten indekken door zijn eigen stem niet te laten 

klinken in het gesprek, zodat “no one could accuse him of sponsoring views pronounced by the 

characters he introduced”.
54

 Nadien werd hij door zijn vriend Robert Gaguin, bekend humanist in 

                                                                                                                                                                 
antirationalistische leer door de eeuwen heen te volgen zijn. Erasmus’ aanval zou  niet zozeer gericht zijn tegen 

onwetendheid op zich, maar eerder tegen deze “theologically-grounded tradition” (Bradshaw 1982: 415-416).  
46
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47
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Parijs, die het script in 1495 te lezen had gekregen, gewaarschuwd het werk niet te publiceren, 

vanwege de vijandige reacties die het op zou roepen.
55

 Nog vierentwintig jaar later, toen Erasmus 

al hoog en breed gearriveerd en beroemd was, en het werk alsnog gepubliceerd zou worden, waren 

de aanvallen die hij te verduren kreeg van dien aard, dat hij zich in een brief beklaagt over een 

‘samenzwering van fanatici’ die in preken tegen hem tekeer gingen.
56

 Tegen deze historische 

achtergrond is het aannemelijk dat Battus’ ‘grootste vijand’ uit veiligheidsoverwegingen door hem 

ongenoemd blijft. Sinds hij in zijn jeugd de antiklerikale humanist en polemist Lorenzo Valla 

bewonderend had nagevolgd en er nog vele van dergelijke voorbeelden zouden volgen,
57

 moet 

Erasmus zich een raffinement van stijl hebben eigengemaakt om de te verwachten animositeit van 

klerikale zijde mee te neutraliseren. 

 

 

 

‘Hen terzijde latend’,  maar … wie waren dat?  

Vond Erasmus zijn grootste vijanden in degenen die ‘met hun zinloze dienstbetoon alles in de war 

[hebben] geschopt, verminkt en te gronde gericht’, zijn steun en toeverlaat vond hij bij 

Hieronymus. Legio zijn de teksten waarin hij zijn liefde voor deze kerkvader betuigt.
58

 In de 

Antibarbari vinden we er vijf. Over eruditie: “Hieronymus is verreweg de belangrijkste onder [de 

kerkelijke auteurs]. Welke leermeester heeft hij in zijn ongelofelijke leergierigheid afgewezen – 

welke jood, ketter, Romein, Griek of Hebreeër?”
59

 En: “Petrus is de eerste onder de apostelen, 

Hieronymus de eerste onder de kerkleraren.”
60

 Over wijsheid: “Zoals altijd heeft Hieronymus 

volkomen gelijk.”
61

 Over vroomheid: “[E]en zo groot en belangrijk auteur [is] op onze hand […] 

een buitengewoon vroom man als hij”.
62

 En over taalrijkdom: “De taal van Hieronymus achten wij 

meeslepend, afwisselend, doordacht, scherp en rijk.”
63

  

 

Het moge duidelijk zijn welke van de drie kerkvaderlijke richtingen door Erasmus is ingeslagen: 

het selectief maar als gelijkwaardig aanwenden van voor-christelijke literatuur, door Hieronymus 

gerepresenteerd in de metafoor van de te huwen slavin. Het langste citaat in de Antibarbari is niet 

voor niets aan Hieronymus’ brief aan Magnus gewijd, waarin bedoelde metafoor wordt 

uitgewerkt.
64

 De richting die hij het meest verfoeit, die van de ‘eerloze knechtschap’, lijkt overeen 

te komen met die van de betekenisverandering uit Basilius’ Aan de jongelingen. De aantijging 

“Hoe meer zij zich inspannen [de republiek der letteren] te verdedigen, hoe meer zij maken dat het 

een eerloze knechtschap wordt opgelegd”
65

 wijst in die richting. Naar het werk zelf wordt zoals 

gezegd in de Antibarbari niet verwezen. Als uitgever van Basilius’ volledige werk (in 1532 te 

Bazel) moet Erasmus het echter goed gekend hebben.
66
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Het is voorstelbaar dat Erasmus onder meer Basilius’ verbastering van de Odyssee (als: ‘loflied op 

de deugd’, vgl. § 3.3.) voor ogen heeft gehad waar hij zijn ‘grootste vijand’ typeert. Herinneren we 

ons het commentaar van onderzoekers als Stanislas Giet (“Basile, sans combattre la littérature 

profane en face, travaille à ruiner son influence”) en E.L. Fortin, dan herkennen we hierin 

overeenkomsten met Erasmus’ snieren. Een vergelijking tussen commentaren uit de twintigste met 

die uit de zestiende eeuw moet, zoveel is duidelijk, mank gaan, maar de overeenkomst is 

desalniettemin treffend. Giets collega Fortin heeft het over ‘het vullen van studentenoren met was’ 

door Basilius, waardoor niet-christelijke elementen als vreemde substantie konden worden 

afgewezen. “[H]aving come to know [Homer and Hesiod] from within, [Christians] were able to 

empty them of much of their substance even while pretending to defend them.”
67

 

 

De samenhang tussen de door Battus ‘terzijde gelaten’ partij en de opzettelijke 

betekenisverandering der voor-christelijke klassieken in de Middeleeuwen lijkt onloochenbaar.
68

 In 

het vorige hoofdstuk vonden wij voorbeelden van ‘dienstbetoon’, veelal in navolging van 

Augustinus’ De doctrina christiana.
69

 Hoezeer ook theologisch gefundeerd, de authenticiteit van 

klassieke teksten werd daarin geweld aangedaan. Klassieke bronnen werden, volgens de door 
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voorgesteld, omdat hij daarmee zijn eigen kennis, die immers ‘opgeblazen’ maakt, veracht zou hebben. “Op die manier 

verachtte Augustinus [en met hem Hieronymus, Basilius en Chrysostomus] de heidense wetenschap pas nadat hij er 

een meester in was geworden” (Erasmus 2001: 76; CWE 23, 55: 4-5). Desalniettemin stelt O’Rourke Boyle (1981: 

101n31): “An evaluation and comparison of the issue of the relation of pagan to Christian culture in Augustine and in 

Erasmus indicates that their positions differ greatly, because of their varying theological perspectives […]. […] [A]s to 

whether pagan literature is wisdom for Christians, Augustine and Erasmus are in conflict, and this is a critical 

difference.” Bradshaw is het daarmee eens. In het algemeen was het een kenmerkende Erasmiaanse en humanistische 

houding gereserveerd te staan tegenover de leer van Augustinus en tegelijkertijd die van Hiëronymus te verwelkomen. 

Maar als je de metaforen vergelijkt die beide kerkvaders hanteerden in hun commentaar op de heidense literatuur, de 

eerste van ‘het beroven der Egyptenaren’ en de laatste van ‘het huwen der slavin’, dan is het “hardly necessary to say 

which of the two patristic metaphors, the Augustinian one of power and expropriation, St. Jerome’s one of loving 

appropriation, better reflects the cast of thought of Erasmian humanism” (Bradshaw 1982: 424). Erasmus’ 

vereenzelviging van Augustinus met de Scholastiek, een stroming die hij als hét toppunt van cultureel verval 

beschouwde, zoals door Bejczy (2001: 11, 30-32) op tal van plaatsen vastgesteld, leidt kort en goed tot het beeld van 

een ongunstig oordeel over deze kerkvader. Was het aangaan van de strijd tegen de letteren typerend voor de 

Scholastiek, zij vond haar oorsprong “most notably in the writings of Augustine” (Bejczy 2001a: 102). 
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Chrysostomus voorgestelde ‘economie van de waarheid’,
70

 ten dienste gesteld aan de inhoud van 

de Heilige Schrift.
71

 Kernbetekenissen in de heidens-epische verhalen werden, zo zagen we, 

gechristianiseerd. Vrijwel alle in de middeleeuwen figurerende, voor-christelijke teksten zijn aan 

deze gewraakte behandeling onderworpen: zo niet vernietigd of verwaarloosd, dan toch in 

overijverige behulpzaamheid ‘verward’, ‘bedorven’, beroofd van authenticiteit.
72

  

 

In zijn recente, goed gedocumenteerde boek Erasmus and the Middle Ages houdt Bejczy opties 

open met betrekking tot Erasmus’ ‘grootste vijand’. Volgens Bejczy leken respect en minachting 

bij hem om de voorrang te strijden als het om de vroege middeleeuwen gaat. Erasmus’ vaste 

repertoire aan beschimpingen zoals door Bejczy opgemerkt, wijst echter vooral op minachting. Zo 

behoort het minachtend pluraliseren van namen van vroegmiddeleeuwse auteurs, als: ‘wat moet ik 

met dat soort Isidores?’, tot Erasmus’ standaardrepertoire (hoewel de kerkvaders van deze 

behandeling verschoond bleven). Cassiodorus en Fortunatus ontkomen niet aan kritiek, maar 

Isidorus behoorde wat Erasmus betrof tot “the ringleaders of barbarism”, “the blind leading the 

blind”. Elders wordt de ‘verziekte geleerdheid’ van dergelijke verblinde auteurs beschreven als 

“‘just choppers and mutilators’ who spoil what they take from others and hardly speak at all when 

setting forth their own views.”
73

 (Het definitieve einde der geleerdheid lokaliseert Erasmus 

overigens in de laatste, scholastieke fase van de middeleeuwen.) 

 

De veronderstelling dat Erasmus de strategie gevolgd heeft van het ongenoemd laten van zijn 

belangrijkste tegenstander in de Antibarbari maar hem tezelfdertijd een hoofdrol geeft in de 

geschiedenis der middeleeuwen, vindt in de tekst zelf steun. Zo anticipeert de laatste zin van de 

burgemeester, die het christendom als oorzaak van het verval der letteren aanwijst, op Battus’ 

beschrijving van de derde, meest laakbare groep. Battus lijkt met zijn beschrijving als het ware een 

aanvulling te geven op het betoog van de burgemeester. De laatste toont aan hoe door toedoen van 

godsdienstfanatisme scholen gesloten werden, boeken in onbruik raakten, “vorsten en bisschoppen 

literaire kennis schandelijk achtten”, misbruik makend van de daardoor ontstane onnozelheid der 

gelovigen. Om te eindigen met een typering van de soort kennis die daardoor ontstond. Toen de 

laatst verantwoordelijken voor de letteren, de monniken, zich ook “in hun gierende hoogmoed 

overgaven aan [materiële] weelde”, ontstond “een of andere soort verwarde kennis en onwetende 

wetenschap […] die niet alleen de letteren maar zelfs de godgeleerdheid op deerniswekkende wijze 

heeft bedorven.”
74
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 Zie hst. 3 noot 103. 
71

 In zijn snier naar middeleeuwse tekstverzamelingen (summata) beperkt Erasmus zich tot 14
e
 en 15

e
 eeuwse werken. 

“Het is namelijk de gewoonte van dit soort schrijvers niets eigens naar voren te brengen maar verscheidene uitspraken 

te vergaren, her en der vandaan geplukt, die niet alleen verschillend luiden maar soms zelfs met elkaar in strijd zijn” 

(Erasmus 2001: 127; CWE 23, 90: 26-28). 
72

 Dat de afwijzing der klassieke beschaving niet in de eerste plaats Erasmus’ steen des aanstoots was, maar eerder het 

onzuivere gebruik ervan, vinden we ook bij Bejczy. Weliswaar werd dit misbruik endemisch in de tijd van de 

Scholastiek, maar: “which started at some moment in or after the patristic age” (Bejczy 2001: 39, curs. G.E.). Dat 

Basilius’ Ad adolescentes en Augustinus’ De doctrina christiana daarbij wat Erasmus betreft een rol van belang 

kunnen hebben gespeeld is dan niet ondenkbaar. Ook volgens Kohls (1966: dl1 54, dl2 71n131) gaat het in Battus’ hele 

redevoering ‘niet in de laatste plaats’ om het humanistische ideaal van authenticiteit, om de herinvoering van “die 

einzige Originalquelle”.  
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 Bejczy 2001a: 43, 43n35, 53. 
74

 Erasmus 2001:  38; CWE 23, 26: 6-11. Volgens de theoloog Bradshaw (1982: 413) heeft Erasmus in zijn 

Ciceronianus (1528) de gevaarlijkste groep op het oog. In strijd met het door Erasmus gegeven beeld van deze laatste 

groep noemt Bradshaw hen ‘pedant’ en ‘arrogant’ (cf. Ebels-Hoving 1999: 180). Daarmee miskent hij Erasmus’ 

typering van deze laatste groep: deze is niet de hautaine houding van de ciceroniaan die loopt te pronken met deftige 

taal à la Cicero, maar juist ‘eerloze knechtschap’, verstikkende koestering, overijverige gedienstigheid. Ook is het 

onwaarschijnlijk dat Erasmus zijn grootste vijand zou verdedigen in hetzelfde werk, de Antibarbari, als waarin hij hem 

bestrijdt. Zo zegt Battus over “de naam van ciceroniaan”: “Ik vind het best naar willekeurig welke heiden te worden 

vernoemd, zolang hij maar uitblonk in geleerdheid en welbespraaktheid” (Erasmus 2001: 80; CWE 23, 58: 19-20). 



 141 

Battus’ derde partij laat zich overeenkomstig deze typering beschrijven. “De laatste groep wil alles 

weten en heeft daardoor alles verward, bedorven en vernield.” De woorden ‘verward’ en 

‘bedorven’ komen terug. Overijverige dienstbaarheid wordt door de burgemeester echter niet aan 

de kaak gesteld. Toch concludeert ook Bejczy, beide vergelijkend (en daarbij de derde groep, net 

als Battus, met rust latend): “In sum, the burgomaster’s account of the decay of learning 

corresponds to the picture drawn by Batt.”
75

 

 

Dat Erasmus zijn pijlen heeft gericht op de historische, dus middeleeuwse verbastering van de 

authenticiteit van klassieke geschriften blijkt ook uit de woorden van Battus waar deze de derde 

partij op het oog heeft.
76

 Niet de schoolboekauteurs van zijn tijd worden in de eerste plaats 

verantwoordelijk gesteld voor de bedoelde barbarij,
77

 maar degenen die hen hebben voortgebracht. 

Het ging allemaal mis, zegt hij, omdat niet Helios zelf zijn zonnewagen bereed, maar een ander, 

Phaethon, zijn zoon. Daardoor “is de oude, ware wijsheid vervlogen tot louter wolken en dromen.” 

De aangetaste authenticiteit is het eigenlijke kwaad. De aan vernieling ontsnapte werken
78

 

“wemelen van de verfoeilijkste fouten”. De aanstichters van dit verderf zijn er de oorzaak van dat 

nu in zowel proza als poëzie “doodse en kinderachtige auteurs de boventoon voeren”. Met hun 

‘verminking’ hebben zij alles te gronde gericht. Als reden waarom Battus hen terzijde laat in zijn 

redevoering geeft hij op dat “dit onderwerp een bijkans eindeloos betoog [zou] vergen”. Bij zo’n 

‘eindeloos betoog’ valt dan eerder te denken aan een zich over eeuwen uitstrekkende historische en 

theologische analyse waar Battus tegenop ziet, dan aan de snierende veroordeling van eigentijdse 

werken, waar hij even verderop (p. 93 in Bejczy’s uitgave) maar weinig woorden voor nodig blijkt 

te hebben.  

 

“Aan het vele dat [Augustinus] ten gunste van dichters en redenaars heeft gezegd ga ik hier met 

opzet voorbij om er te rechter tijd op terug te komen.”
79

 Waar Erasmus deze belofte ook inlost, niet 

in de Antibarbari. Ten tweede male is hier een grens getrokken zonder opgave van reden. De reden 

lijkt echter niet ver te zoeken. De extatische vervloeking van de klassieke letteren in het onderwijs 

in Belijdenissen boek 1,
80

 lijkt Erasmus te omzeilen, opnieuw, door de bron ongenoemd te laten. 

Als hij Augustinus naar aanleiding van diens Belijdenissen tussen huldeblijken door ook ‘een 

vreesachtig geweten’ toedicht, voegt hij daar onmiddellijk aan toe: “het zij mij vergeven dit van 

zo’n groot man te zeggen.”
81

 Tenslotte slaat Erasmus ook uitspraken van Paulus (zoals over de 

‘dwaalleraars’ met hun ‘fabels’ in 1 Tim. 3-11; zie Hoofdstuk 3) in de wind.  

 

Slalommend, heikele thema’s vermijdend, is Erasmus door het hem als geen ander bekende 

landschap van de geschiedenis der voor-christelijke en christelijke klassieken gegaan.
82

 Hij heeft 

daarbij de voorkeur gegeven aan de beantwoording van theologische vragen, zoals het Paulinische 

‘kennis maakt opgeblazen’, dat maar liefst vijf keer aan de orde komt (pp. 75 e.v., 88 e.v., 99 e.v., 

119 en 142), en aan zijn christocentrische geschiedopvatting. Dat de Antibarbari door de 
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 Bejczy 1996: 47. Ter aanvulling (Bejczy 2001a: 9): de verklaring van de burgemeester (die in de uitgave van 1520 

driemaal zo uitgebreid is als in het oorspronkelijke manuscript) “actually reflects Erasmus’ opinion. What we have 

here is Erasmus’ view of the history of Western Christendom in a nutshell.” 
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 Erasmus 2001:  63-64; CWE 23, 44: 1-45: 6. 
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 De door Erasmus opgesomde ‘antiacademici’, die “niets anders uitbraken dan louter barbarij” (Erasmus 2001:  93; 

CWE 23, 66: 31-32) zijn slechts recente producten van de ergste ‘barbari’, namelijk zij die klassieken ‘verbasterd en 

vervormd’ hebben. 
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 Volgens de betrouwbare berekening door J. de Ghellinck is de omvang van het verlies als volgt aan te geven: van 

ruim 80% (650) van de (800) ons bij naam bekende Latijnse auteurs is geen enkel werk nagelaten (Riché 1989: 251). 
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 Erasmus 2001: 136; CWE 23, 96: 6-8. 
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 Een reden waarom Erasmus Augustinus’ Belijdenissen Bk 1 niet noemt lijkt mij te liggen in deze zelfde “cast of 

thought of Erasmian humanism” zoals Bradshaw het noemt (zie hierboven noot 69).  
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 In latere versies van de Antibarbari heeft hij desalniettemin op de kerk gerichte aanvallen aangescherpt (Hyma 1968: 

190 e.v.). 
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overwegend theologische en filologische belangstelling die de tekst ten deel is gevallen eerder voer 

voor theologen dan voor pedagogen zou zijn, lijkt daarbij geen terechte conclusie. Vanuit 

historisch-pedagogisch oogpunt is het ‘schelden tegen schimmen’, zoals Bunna Ebels-Hoving 

Erasmus’ aanval in de Antibarbari noemt,
83

 minder ‘schimmig’ dan wel wordt verondersteld, zoals 

we hierna zullen aantonen.  

 

 

 

Erasmus’ visie op literaire kennis: ‘Natuur en essentie van alles moeten begrepen worden’ 

Erasmus scheldt op weliswaar schimmige wijze tegen een ondubbelzinnige vijand. Daaronder zijn 

degenen te rekenen die, in het bijzonder als onderwijsgevenden, vanuit godsdienstijver literaire 

kennisverwerving voor de voeten lopen. Geen scherp omlijnde beroepsgroep (voorzover daar in het 

onderwijs al spake van was), wel een destijds bekend fenomeen in onderwijsinstellingen waar 

kerkelijk gezag de dienst uitmaakte.
84

 Erasmus en zijn vier vrienden vinden elkaar rond dat ene: de 

eenmaal ontstane en nog steeds in stand gehouden kloof tussen religieus gemotiveerde domheid en 

‘aardse’ geleerdheid. Eerder dan een strijd tégen theologen (de zogenaamde ‘fideïsten’ volgens 

Bradshaw) gaat het in de Antibarbari om een strijd vóór geleerdheid en eruditie.
85

 Wat heidens is 

is goed zolang het bonafide kennis oplevert. Dat geldt voor uitvinders netzo goed als voor 

‘geleerde mannen’. “[G]een enkele geleerdheid bestaat er naast die welke aards is […] of tenminste 

op de aardse is gegrondvest en daarin haar vertrekpunt neemt.”
86

 Van de elf titels die Battus’ 

betoog een overzichtelijke ordening trachten te geven, zijn er zes waarin het woord 

kennis/wetenschap/geleerdheid voorkomt. In de tekst die op die – en andere – titels volgt is het 

gebruik van die termen even veelvuldig. 

 

Dat het Erasmus begonnen zou zijn om kennis-van-zaken bij het onderwijs in de humaniora vindt 

ook elders bij hem ondersteuning. In zijn didactische verhandeling De ratione studii (On the 

method of study) (Parijs, 1511) schrijft hij dat de kennis der taal als van temporeel belang gezien 

moet worden, dat overstegen wordt door kennis van zaken: “verborum prior, rerum potior”.
87

 

Degenen die zich ‘met ongewassen voeten’ [zonder voldoende taalkennis] naar het leren van zaken 

haasten raken op een dwaalspoor. Na een exposé waarin de orde van belangrijkheid van een aantal 

klassieke auteurs wordt aangegeven, specificeert Erasmus zijn keuze voor de dichters als volgt:  

 
Certainly in an exposition of the poets, who are accustomed to flavour their compositions with knowledge 

drawn from every quarter, you must command a good supply of mythology, and from whom is it better to 

seek this than Homer, the father of all myth? But the Metamorphoses and Fasti of Ovid, although written in 
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 Vgl. Post 1954. 
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 Afwijzing van wereldse geleerdheid betekent volgens Erasmus, aldus de redacteur van de ‘Toronto’ Antibarbari 
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‘fysionomische’ taalpsychologie van Heinz Werner, begin 20
e
 eeuw.) 
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Latin, are of no small importance. Geography too, which is useful in history, not to mention poetry, must also 

be mastered.
88

  

 

Het pedagogische belang van de dichtkunst is niet alleen dat zij uit zichzelf voorziet in zaakkennis, 

zaakkennis is vice versa dienstbaar aan de dichtkunst. Het gaat er dan om, zegt Erasmus, te 

bekijken welke topografische namen in de volkstaal overeenkomen met die uit de Oudheid. 

Datzelfde geldt voor de biologie (namen van bomen, planten en dieren), artefacten 

(gereedschappen, kleding, landbouw en architectuur) en geologie (mineralen en stenen). Je zou zo 

een hele lijst van namen kunnen samenstellen uit de werken der klassieken. Ook de genealogie der 

goden hoort daarbij.
89

  

 
The nature and essence of everything must be grasped. […] Above all, however, history must be grasped. […] 

In short, there is no branch of knowledge, whether military, agricultural, musical, or architectural, which is not 

useful for those who have undertaken an exposition of the ancient poets or orators.
90

  

 

Achttien jaar na dit werk, in de Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis (A 

declamation on the subject of early liberal education for children, 1529),
91

 vinden we hetzelfde 

rechtlijnige verband tussen zaakdidactiek en onderwijs in de humaniora. Nadat de evidentie (“so 

obvious a truth”) van de aantrekkingskracht der oude verhalen (“Can you imagine anything more 

appealing than the fables of the ancient authors?”) en hun moraalpedagogische betekenis (“an 

immense amount of moral teaching is imparted by means of humour”) de revue is gepasseerd, 

volgt onmiddellijk daarop: “Children should also learn the names of objects of every variety”.
92

 Bij 

het aanleren van bomen, planten en dieren en hun namen kunnen verhaaltjes en platen dienstbaar 

zijn.
93

 

 

Al in 1489 schrijft Erasmus aan zijn vriend Cornelius Gerard dat het hem “hinsichtlich der antiken 

Dichtung nicht um lyrisches Empfinden oder Fragen dichterischer Formung, sondern entscheidend 

um sachliche Inhalte und Aussagen der Dichtung geht”.
94

 Hetzelfde standpunt vinden we in een 

briefwisseling uit 1499 met de in Engeland wonende humanist van Friese afkomst, Johannes 

Sixtinus. Een inhoudelijke en zakelijke benadering van de dichtkunst is hem het liefst. Mits, en dat 

lijkt de sine qua non van zijn stellingname, zakelijke kennis en geleerdheid op hun beurt gevoed 

worden door de muzen. In het Voorwoord van zijn Antibarbari, gericht “aan zijn vriend Johann 

Witz”,  schrijft hij hoe hij in zijn jeugd een onderwijs genoot “waaruit de letteren volkomen 

verbannen waren”, en dat hij nu, anno 1520, begrijpt “hoe kil, gebrekkig en blind geleerdheid is als 

zij niet door de muzen wordt gevoed.”
95

  

 

Dat een dergelijke ‘geleerdheid die niet door de muzen wordt gevoed’ een product van de – late – 

Middeleeuwen was zagen we in Hoofdstuk 4. Deze vage, maar betekeniszwangere uitdrukking 

voor de stelling dat kennis door kunst aan zeggingskracht wint en het zicht op de wereld verruimt 

zolang er een ‘voedende’ relatie tussen beide bestaat, vonden we, in andere bewoordingen, al bij 

Aristoteles: ‘een historicus beschrijft wat gebeurd is, een dichter wat zou kunnen gebeuren’. Ruim 

een decennium na het verschijnen van de Antibarbari gaat, meer dan in het verleden het geval was, 

de rede zich in Neoplatonische (Macrobiaanse) zin ontfermen over het denken over figuratieve taal 

in de geschriften van Juan Luis Vives. In zijn meer pedagogische geschriften herleeft daarnaast het 
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restrictieve, catechetische jargon en een afwijzing van de passie zoals we die eerder bij de 

kerkvaders vonden.  

 

 

 

5.3. Juan Luis Vives: Wegbereider van ‘les Modernes’ 

 

De Valenciaanse humanist Juan Luis Vives (1492-1540) was in 1518 leerling van Erasmus in het 

zojuist te Leuven opgerichte Collège des Trois Langues. Een aantal jaren was hij zelfs diens 

gewaardeerde vriend, correspondent en beoogd coauteur (van een becommentarieerde uitgave van 

De stad van God). Aanvankelijk onderscheidde Vives zich op de Parijse universiteit, waar hij 

filosofie, vooral Aristoteles had bestudeerd, met kritische geschriften over de middeleeuwse 

Scholastiek. Hij hekelde de irrelevantie van het metafysische denken en de abstracte taal der 

Scholastici. Met het dagelijks leven had die taal geen voeling. Juist de omgangstaal en de daarin 

besloten taalgeschiedenis bevatten bronnen van waarheid. In zijn colleges vertoonde hij tevens een 

voorkeur voor de studie der natuur.
96

 Verder ontwikkelde Vives zich tot een veelschrijver die zich 

het meest van alle humanisten met opvoeding bezig hield.
97

  

 

In veelvuldige uitlatingen over het gebruik van (klassieke) literatuur vinden we bij Vives 

overeenkomsten met Erasmus’ Antibarbari, en tevens grote verschillen. Enerzijds maakt hij op 

meerdere plaatsen een onerasmiaanse voetval voor kerkelijk rigorisme ter veroordeling van de 

poëzie,
98

 anderzijds onderscheidt Vives zich van Erasmus door de fabel in het filosofische discours 

een plaats te geven op basis van een rationele, neoplatonistisch onderbouwde analyse. Vives’ 

ambivalentie blijkt zich zo niet alleen in een kerkelijke traditie te voegen, zij kan tevens dienst 

doen als fundament voor het modernisme van de Nieuwe Tijd. 

 

In de eerste zeven van de twintig boeken waaruit zijn pedagogische magnum opus De disciplinis 

libri XX (1531) bestaat, onderzoekt Vives de oorzaken van het verval der letteren sinds de 

Oudheid. Deze eerste zeven boeken vormen het eerste deel, De Corruptis Artibus (in het Duits 

vertaald door Hidalgo-Serna in ‘Über die Gründe des Verfalls der Künste’). Het behandelt de in het 

humanisme levende vraag hoe het komt dat de wetenschappen die uit de Oudheid zijn overgeleverd 

hun vitale zoektocht in de Middeleeuwen hebben gestaakt. Elk studievak wordt nageplozen op zijn 

studiemethoden. Suggesties voor effectievere methoden worden gedaan, te beginnen met de 

grammatica. Het traditionele formalisme waarin de grammatica verzand is wordt gehekeld. De 

toepassing van traditioneel voorgeschreven regels had slechts verstarring en het verval van de taal 

tengevolge. De grote voorbeelden vormden niet meer het model om naar te werken maar 

                                                 
96

 Over kosmografie, Plinius’ Natuurgeschiedenis, Mela, een aardrijkskundige, Vergilius’ Georgica (Watson 1971: 
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Bucolica. Het nuttige en zaakgerichte karakter van de poëzie spreekt hem het meest aan, aldus Kohut (1981: 35-36; 
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 Als een der weinigen die Vives’ literatuurtheorie kritisch tegen het licht houden merkt Karl Kohut (1981: 46n5) op: 

“auf das Thema spezialisierte Arbeiten sind selten”. Zowel bij P.N.M. Bot (1955: 91-93, passim) als bij R.S. Crane 
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doet geen recht aan diens ambivalente stellingname tegenover literatuur. Zo meent Bot (1955: 208) dat Vives 

weliswaar “over sommige auteurs streng oordeelt”, maar – in eerste instantie (Bot 1955: 76) – dat  “In [Vives] het 

Humanisme tot zijn volwassenheid [is] gekomen.”. Een afgewogen oordeel over Vives’ verwerping danwel 

aanvaarding van klassieke voorbeeldteksten lijkt ons bij een dergelijke typering onmisbaar. In zijn longitudinale studie 

voert Crane (1967: 84) Vives op bij de Franse Querelle des Anciens et des Modernes (zie hieronder hst. 7) als ware hij 

dé stimulans tot verbreding van the humanities, met “a balanced selection of both ancients and moderns”. Bij Bot noch 

Crane vinden we dus iets over Vives’ religieuze rigorisme. Beider belangrijkste secundaire bron, Watson ( 1971: clv), 

merkt daar zelf over op: “After Vives many [Comenius included] followed in the protest against heathen authors”. 

Dezelfde lijn vinden we in het onderzoek naar volksliteratuur van de 19
e
 eeuw door Rudolf Schenda (1970: 93-94). 

Vives’ kritiek op de roman is aldus Schenda “von ungezählten Moraleifern nachgeredet”. (Vgl. ook hst. 3 noot 105.) 
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belachelijke grammaticaboekjes, die met abstracte voorschriften de collectieve verachting van de 

taalkunst veroorzaakten. Terwijl het methodische deel van de grammatica in stand bleef “haben wir 

den exegetischen Teil der Grammatik verloren”.
99

 Het beroep van ‘grammaticus’, in de Oudheid de 

eerbiedwaardige uitlegger van de geschriften der geleerdste mannen, is vervallen tot een verdachte 

en zelfs gehate manier om aan de kost te komen.
100

  

 

Het hoofdstuk over de dichters geeft vervolgens opmerkelijk genoeg in hoofdlijnen de traditionele, 

Augustijnse veroordeling weer. Vóór Homerus ging het al mis. Toen vertelden de dichters immers 

in lieflijke gezangen over de daden der voorouders, aan wie “wegen der Erfindung der Sichel oder 

des Rades” eer werd bewezen die alleen de ene God toekomt. Ná Homerus verviel de dichtkunst in 

het verleiden van de jeugd tot schanddaden, zoals aantoonbaar in het toneelstuk van Terentius, 

waar een jonge man zich vergenoegt bij de aanblik van de god Jupiter die een vrouw overweldigt: 

“Ich habe jenes so getan und dazu mit Vergnügen.”
101

  

 

In het tweede deel, De Tradendis Disciplinis, bestaande uit vijf boeken, geeft Vives zijn ideeën 

over het onderwijs en gaat hij uitgebreid in op het gevaar van de dichtkunst, waarnaast de 

voordelen niet ongenoemd blijven. Dit deel is na eerdere Duitse vertalingen in 1913 in het Engels 

vertaald en ingeleid door Foster Watson, met als titel Vives: On education. Het derde en laatste – 

hier niet te bespreken – deel tenslotte bestaat uit acht boeken en bevat een aantal losse essays over 

de Kunsten.  

 

 

 

De Tradendis Disciplinis: ‘Voeg kennis der fabels toe aan die der geschiedenis’ 

In meerdere opzichten vinden we in Vives’ De Tradendis Disciplinis een voortzetting van 

Erasmus’ ideeën over de literaire voorbeeldtekst. Minder gepassioneerd voor de schoonheid van de 

taal dan zijn geëerde mentor
102

 stelt Vives net als Erasmus zaakkennis als het nut van voor-

christelijke literatuur centraal.
103

 Liever de Augustijnse lijn volgend (hoewel hij alleen de door 

Augustinus bewonderde Ambrosius met name noemt) dan die van Hieronymus,
104

 haalt Vives de 

nuttige bestanddelen uit de klassieke teksten, om hen vervolgens, in strijd met Erasmus’ 

verdediging der ‘literaire meesterwerken’, onder het mes te leggen van de christelijke censuur. 

Laten we hem eerst volgen in zijn zoektocht naar het nuttige.  

 

In Boek III Hst. II, over ‘de moedertaal bij het lesgeven’, bespreekt Vives de ‘uitleg der auteurs’. 

Onder “lecturing on a story or a fable” verstaat hij niet alleen het aanleren van de grammaticale 

regels aan de hand van een zin of een passage (enarratio), of het navertellen van het verhaal 

(recitatio). Ook en vooral is daarbij van belang het aanleren van de namen die de geografie, de 
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 Vives 1990: 285. Bedoeld wordt hier de derde fase in een tekstbehandeling, in het Latijn de enarratio (zie hst. 3 noot 

2 en hieronder noot 105). 
100

 Vives 1990: 263-285. 
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 Vives 1990: 297. Zonder naar Augustinus te verwijzen lijkt het desondanks onwaarschijnlijk dat Vives niet dit ene 

voorbeeld waar hij het pedagogische gevaar der dichters mee aan de kaak stelt aan hem zou hebben ontleend. 
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 Bieven uit 1522 van Vives aan Erasmus besluiten meer dan eens met “my master and my father” (Noreña 1970: 

142-143). Nadien zou de relatie verslechteren, vermoedelijk wegens theologische verschillen van inzicht. 
103

 Vives 1971: 49 ; vgl. Erasmus 1978a, CWE 24, 674: 18, 675: 1-9. In zijn vergelijkende studie over de pedagogische 

ideeën van Vives en Erasmus constateert O. Burger (1914: 18-20, passim; zie hierboven noot 87) als eerste beider visie 

op het belang van literatuur als de zaakgerichte deur naar alle wetenschappen: “[B]ei der Bestimmung des 

Sprachgebrauchs nehmen Erasmus und Vives den übrigen Humanisten gegenüber eine besondere Stellung ein.” 

Tegenover de formele woordkennis van de eloquentia stellen beide de ‘zaakkennis’ van de eruditio, “die vor allem 

gewonnen wird aus der Lektüre der alten Autoren.” Zich in het algemeen qua “Klarheit und Bestimmtheit” gunstig 

onderscheidend van zijn meester heeft Vives echter als geen andere Humanist het belang van zaakkennis zo “klar und 

deutlich” uitgesproken, aldus Burger (1914: 19). 
104

 Noreña (1989: 48) noemt Vives bij de morele oordelen die hij velt ‘profoundly Augustinian’. 
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biologie en de geschiedenis in het verhaal verduidelijken (enarratio historiarum).
105

 Dit dient in 

verband te worden gebracht met de eigen tijd en omgeving. Noem verder niet alleen naam en 

daden van een beroemd (of berucht) man, maar ook waar hij vandaan kwam en welke grote namen 

nog meer uit die streek voortkwamen. Het geheel wordt met voorbeelden geïllustreerd.
106

  

 

Net als Erasmus (in De ratione studii: ‘above all history must be grasped’) stelt Vives geschiedenis 

centraal. Zo schrijft hij in Boek V Hst. I over ‘praktische wijsheid’, citerend uit Cicero’s De 

oratore:  

 
[H]istory is, following the definition of that wisest of men, the ‘spectator of time’ and the ‘light of truth’. […] 

Its usefulness is also great for all the arts of life.  

 

Over een lengte van ruim vijf pagina’s wordt het nut van geschiedenis vervolgens voor alle overige 

vakken onderstreept. Niet alleen bij staatskunst, rechtspraak en krijgsvoering is geschiedenis “the 

nurse of practical wisdom”, ook bij de medicijnenstudie is dat het geval. “How many kinds of 

diseases (how and whence derived, augmented, checked, assuaged, removed) are made known by 

an ancient account?”
107

  

 

Op dezelfde plaats lezen we (met in gedachten uit Erasmus’ Declamatio de pueris: ‘can you 

imagine anything more appealing than the fables of the ancient authors?’):  

 
How greatly [history] delights and refreshes the human soul we see in the old women’s fables, to which we 

listen with close attention and high pleasure, for the sole reason that they bear upon them some appearance of 

history. Who indeed does not prick up his ears and arouse his mind, if he hears anything told which is 

unusual, great, admirable, beautiful, strong; a noble deed or saying from those stories, of which histories are 

so full.
108

  

 

Zonder een enkele reserve louwert Vives hier de ooit (bij Plato, Chrysostomus en Minucius Felix) 

zo belaagde ‘vertellingen van oude vrouwen’. De combinatie van fabel en geschiedenis komt weer 

terug in het volgende hoofdstuk (Boek V Hst. II), ‘historische studies’, gericht aan klassieke en 

recente historici:  

 
The knowledge of fables must be added to that of history. But they must be of that erudite kind which is 

adapted to usefulness in living, that they may be applied to a practical purpose.
109

  

 

Met dat laatste zijn vooral moraliseringen bedoeld.  

 

 

 

De andere kant van de medaille: ‘de zoetste wijn is met vergif gemengd’ 

Nog even is het alsof in het hoofdstuk ‘De keuze van boeken’ (Boek I Hst. VI) Erasmus’ voorbeeld 

doorklinkt. Daar vinden we een opsomming van Griekse en Latijnse kerkvaders die voordeel 

putten uit de voor-christelijke geleerdheid. Zij hanteren daarbij het typisch ‘antibarbarische’ 

argument: “[N]o knowledge of things can be a hindrance to piety.”
110

 Maar dan is het gedaan met 

de overeenkomsten. Direct daarop volgt namelijk een lange, basiliaans aandoende waarschuwing 
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 Van de vier fasen waarin een tekstbehandeling in de Oudheid werd onderverdeeld was de lectio of rectitatio de 

eerste en de enarratio of enarratio historiarum, in het Grieks exegesis (zie hierboven noot 99), de derde.  
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 Vives 1971: 104-105. Ziehier de inversie van Basilius’ panegyriek. Juist de onbetekenende afkomst (van een 
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zien als een typisch ‘Vivesiaans’-humanistische bijdrage.  
108

 Vives 1971: 231. 
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verschil tussen fabel (‘mythe’ in het tegenwoordige taalgebruik) en geschiedenis doorgaans als relatief gezien. 
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 Vives 1971: 48, vgl. Erasmus 2001: 152, CWE 23, 108: 13-22. 
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tegen het gevaar van heidense boeken. Vooral alleen-studerenden die door hun omgeving niet 

gecorrigeerd kunnen worden lopen daarbij groot risico volgens Vives. Hoewel heidense boeken 

ook en niet in het minst op moreel gebied hun waarde hebben, “they mix up dangerous gifts, not a 

few, like as sometimes honey or the sweetest wine is mixed with poison.”
111

 Alsof hij Tertullianus’ 

De idololatria bij Basilius’ Ad adolescentes
112

 legt en ook Hiëronymus’ “idols, love, care for 

wordly posessions” in herinnering wil roepen, vervolgt hij:  

 
Of this kind are the scruples and doubts raised about matters of our faith, and what is worse than these, even 

more pernicious, open derision, […] since purblind and weak-sighted eyes cannot bear to turn their gaze to so 

great a splendour of light. Then we find praise of many vices, e.g. pride, anger, cruelty; the admiration and 

worship of power, wealth, pleasures; the story of vices which breathe contamination in their very recital as, 

e.g., the stories of lust, revenge, vainglory. These recitals open up schools of slyness, deceit, imposture.
113

  

 

Als sjabloon, als standaardformule komen metaforen van Augustinus (over de diefstal van de 

Egyptenaren, ditmaal in samenhang met het decreet van Julianus de Afvallige tegen heidens 

onderwijs voor christenen) en Hiëronymus (over het huwen der slavin) te pas. De partijen staan 

weer pal tegenover elkaar. Zo stelt Vives voor de ‘gevaarlijke geschriften van de heidenen’ met ‘de 

onze’ te vergelijken, “to show the impurity of the former and the excellence of ours, and by 

comparison with darkness, make our light appear the brighter.” Om toch onderzoek te kunnen doen 

in de heidense geschriften “to defeat them with their own weapens”, wijst Vives op Hieronymus’ 

titelcatalogus in diens brief aan Magnus. Maar verder zijn gevaarlijke boeken voor nieuwsgierigen 

en onwetenden als het proeven van dollekervel: dodelijk gif. Daarom moeten schadelijke passages 

opgeschoond worden, zodat alleen gezonde kruiden, “taken from the sure vineyards of holy 

religion”, geplukt kunnen worden.  

 

“[N]o knowledge of things can be a hindrance to piety” schreef Vives drie bladzijden eerder. Maar 

nu, in een catechetische zuivering van het geweten schrijft hij, naar voorbeeld van de heilige 

Ambrosius die zei dat het veiliger was uit een christelijke dan uit een heidense bron te drinken: 

“Knowledge and experience of evil are of service to a few, if only it has been shown how we can 

make use of the evil to some satisfactory purpose.”
114

 Na een waarschuwing voor “the hidden and 

deceitful snares of the devil” komt hij tot een voor een humanist verbazingwekkend rigoureuze 

conclusie.  

 
[I]t is better to accept the Christian teaching handed down through Christian tradition from Christ than to learn 

from monumental works of the impious, even if we cut out those things which might injure the integrity of 

good morals.
115

  

 

In Boek III Hst. V, ‘Het lezen der auteurs’, schrijft hij opnieuw, ditmaal met een verwijzing naar de 

leeftijd van de lezer:  

 
Above all things a boy must be kept from those writers, who might foster and feed any fault to which he is 

inclined, for example a sensual boy must be kept from Ovid, a jeering boy from Martial, an abusive and 

mocking boy from Lucian, a boy inclined to impiety from Lucretius. […] Let the scholar begin the reading of 

the heathen, as though entering upon poisonous fields, armed with an antidote, with the consciousness […] 
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that what men think out for themselves is full of errors; that whatever is opposed to piety, has sprung from 

man’s emptiness and the deceits of his most crafty enemy, the devil.  

 

Plutarchus terzijde werpend en evenmin bereid tot Basilius’ compromis, gaat hij verder: 
 

Let the scholar remember that he is wandering amongst the heathen, that is, amongst thorns, poisons, aconite, 

and most threatening pestilences, and to throw aside […] all of which they are neither to carefully examine 

themselves nor is the teacher to attempt to explain that which is hurtful to them.
116

  

 

We zijn hier getuige van een ambivalente houding tegenover literatuur zoals we die kennen uit de 

Oudheid. Zoals we zagen in Hoofdstuk 3 behoorde het tot de gewoonte de klassieke 

voorbeeldteksten het ene moment met alle beschikbare retorische middelen te verwerpen vanwege 

hun verondersteld nutteloze, figuratieve en niet-liturgische taalgebruik, het ontbreken van een 

religieuze moraal, en ze anderzijds, vanwege hun praktische en esthetische nut bij het 

grammaticaonderwijs te verwelkomen. In Augustinus’ De ordine (§ 3.5.) werd daarbij enige 

duidelijkheid verschaft: als het de jongeling Licentius betrof was het oordeel negatief, betrof het 

Augustinus zelf, als volwassene, dan bleek literatuur ook ‘werkelijke spijze’ te kunnen zijn. 

Nergens wordt dit leeftijdsonderscheid echter expliciet gemaakt. Ook hier blijkt het negatieve 

oordeel zonder nadere uitleg in het positieve te kunnen overgaan. Zo onderschrijft Vives nog geen 

pagina verderop schijnbaar met volle overtuiging en als scherpzinnig literatuurcriticus de betekenis 

van dichters voor ‘the readers’ – in een mogelijk bedoeld onderscheid met ‘the scholar’ van 

hierboven.  

 
The words proper to poetry, whether original or adapted, are lofty, sublime, brilliant; poems contain subjects 

of extraordinary effectiveness, and they display human passions in a wonderful and vivid manner. This is 

called energia. There breathes in them a certain great and lofty spirit so that the readers are themselves caught 

into it, and seem to rise above their own intellect, and even above their own nature.  

 

Vives’ tomeloze hulde aan Homerus (twee hoofdstukken verderop, onder ‘the study of Greek’) is 

al even aristotelisch-scherp geformuleerd en overtuigend.
117

 Hier gaat hij verder in mineur: 
 

But amongst all these, so charming virtues, very fatal faults are mixed, disgraceful subjects are partly 

described and expressed and partly even commended. Faults of this kind can do great harm, if the reader has 

confidence in the writer, and if his verses gain a lodgement in the listener’s mind, unconsciously through the 

sweetness of the verse.
118

  

 

Hoe valt, waar het over een en dezelfde kunstuiting gaat, ‘a great and lofty spirit’ te rijmen met 

‘thorns, poisons, aconite, and most threatening pestilences’? Is het als met de vaas van Rubin, 

waarbij je nu eens een vaas en dan weer twee gezichten ziet, maar nooit beide tegelijk? Zijn we 

hier getuige van een formele voetval voor het clericale gezag, onder het motto ‘geef de keizer wat 

des keizers is’? Vives’ behandeling van Plato’s Homerus-verbanning (“Homer was banished from 

Plato’s Republic”) zou in die richting kunnen wijzen. Zonder een enkele nuance aan te brengen bij 

Plato’s voorstel (zoals het aldaar benadrukte belang van het maken van hymnen voor beroemde 
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personages), stelt Vives, die verder voor Plato een hoge achting koestert,
119

 zich als pedagoog 

rechtstreeks op in de onverzoenlijke lijn der kerkvaders.  

 

Met hetzelfde rigorisme rekent Vives af met Plutarchus’ ‘vergissing’ te menen dat vergif met 

tegengif bestreden kan worden, zoals uiteengezet in zijn De audiendis. Plutarchus achtte de lezer 

zelf in staat het slechte te corrigeren, door tegenover slechte daden de goede die de dichter 

beschrijft te stellen.
120

 Maar omdat we van ons zelf uit geneigd zijn tot het kwaad, zijn we, aldus 

Vives, wel heel slecht toegerust om zo’n correctie aan te brengen.  

 
Is it not wiser to leave the poison untouched altogether? Perhaps this is particularly the course to adopt with 

the poets referred to, and all the more because they add very little knowledge of the arts, or to life, or indeed 

to language itself.  

 

Nadat hij ook in Plutarchus’ pedagogische oordeel over literatuur een ‘gevaarlijk mits’ heeft 

ontdekt, concludeert Vives:  

 
There are so many things in the poets, which are charming, beautiful, great and worthy of admiration, that 

poets ought not to be excluded from boys’ studies, but should be expurgated. The diseased limb should not be 

cut off, but should be cured by treatment with medicine. Obscene passages should be wholly cut out from the 

text, as though they were dead, and would infect whatever they touched.
121

  

 

Waar Erasmus in zijn Enchiridion het (ja-mits-) voorbehoud maakt (onder meer op basis van 

leeftijd) “that one engages in these studies with moderation and the right age and only in 

passing”,
122

 wijst Vives ze af met een nee-tenzij. Het kan niet altijd kwaad ze te lezen, maar het is 

beter van niet. Elders maakt hij duidelijk, in lijn met zijn klacht hierboven aan het adres van de 

hagiografische ‘pollutions’, dat hij met het oog op waarheidsaanspraken het onderscheid tussen 

geschiedenis en mythe helder wil hebben en dan wantrouwend staat tegenover de invloed van de 

dichtkunst. Vooral de ‘leugens’ van de Grieken worden daarbij op de korrel genomen. Zo is 

Herodotus eerder ‘de vader der leugens’ te noemen dan ‘vader der geschiedenis’, zoals men pleegt 

te doen.
123

 Opmerkelijk is hier het ontbreken van enige verwijzing naar de voor Vives bekende 

(maar in zijn tijd nog niet veel gelezen) Poetica van Aristoteles, waarin het onderscheid gemaakt 

wordt tussen geschiedenis en poëzie: de een beschrijft het individuele en feitelijk gebeurde, de 

ander het algemene en dat wat zou kúnnen gebeuren. 

 

Bij de ‘Historical studies’ (Boek V, Hst. II) van de Grieken lijken begrippen als ‘fabel’ en ‘leugen’ 

(of: historische onjuistheid) met elkaar vereenzelvigd te worden. Zo werden “the great lies of 

Homer” nadien volgens Vives door nog ernstiger leugens vervangen.
124

 Opmerkelijk is hier dat bij 
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dit soort uitspraken, temidden van andere ‘historische’ leugenauteurs die Vives tegen het licht 

houdt, de boeken van Mozes onaangeraakt blijven. Stellen we Vives’ reëel-nuchtere aanklacht aan 

het adres van de kerkelijke geschiedschrijving hiernaast dan is zijn wisseling van kleur eens temeer 

opmerkelijk. Vergelijk je de biografieën uit de Oudheid met die van de heiligen, aldus Vives, dan 

blijken de laatste met slechts een enkele uitzondering te zijn “polluted with many fabrications.”  

 
[T]he writing of the Lives of Saints has been directed by the caprices of the writers, not by the truth of the 

facts. There have been those who, instead of using great scrupulousness, shaped together small falsehoods, on 

behalf of religion. This is dangerous, since it may take away confidence in what is true, on account of the 

falsity found in it; and in religion no sort of necessity can be pleaded for such a procedure.
125

  

 

Dat Vives ten opzichte van de dichters strenger was dan collega-humanisten blijkt, aldus 

Viveskenner Carlos Noreña, uit de ethische standaard die hij aanlegt voor de selectie van leesstof. 

Zijn normen blijken daarbij even hooggestemd als die hij voor leraren aanlegt. Leraren moeten 

‘extremely careful’ zijn de zielen van hun leerlingen niet te vergiftigen met immorele boeken. 

Immers, het gevaar ligt op de loer “that the reading of pagan literature might turn into an aesthetic 

orgy of the imagination”.
126

  

 

Hoe is, kort en goed, Vives’ Augustijns aandoende aanwenden-voor-het-nuttige maar uiteindelijke 

afwijzen van ‘de monumentale werken der ongelovigen’ in de onderwijspraktijk te rijmen met zijn 

toejuichingen aan het adres van ‘de kennis der fabels’? Mij dunkt maar op een manier: door Vives’ 

magnum opus niet te zien als een essay waarbij de visie van de schrijver op de voorgrond staat, 

maar als een compendium van op zichzelf helder uiteengezette visies die, als stukjes glas in een 

caleidoscoop, tot een geheel te maken zijn zonder van zich uit een geheel te hoeven zijn. Zijn 

voorgangers Plutarchus en Basilius, die als enigen een werk geheel gewijd hebben aan een 

pedagogische beschouwing van de dichtkunst, kunnen hem tot voorbeeld zijn geweest. Ook daar 

vinden we het compendiumkarakter terug van bijeengebrachte visies.  

 

 

 

Vives’ moderne paradigma: passie en verbeelding als vijanden van de rede 

Als er al bij Vives behoefte bestaat een consistente visie uit te willen dragen over literaire 

opvoeding, wat we hier zoals gezegd betwijfelen, dan moeten we niet in zijn pedagogische 

magnum opus zijn, maar in een ander werk, De anima et vita. Het gaat, zo blijkt daaruit, Vives om 

de beteugeling van verbeelding en passie ter wille van de rede. (Op een lijn met Plato’s kritiek op 

de aantasting van verstandelijke vermogens door de emotie: ‘Wat dient te verdorren wordt door de 

dichter gevoed’.) Eenmaal aangemoedigd kunnen de beide eerste de laatste gevaarlijk ondermijnen. 

“Vives’ point of departure was the pessimistic view that human emotions are a cumbersome 

hindrance to be overcome rather than a positive implement of man’s activity.” Uit Vives’ – later 

door Descartes (Traité des passions), Montaigne en Spinoza geraadpleegde – De anima et vita, dat 

voor de helft aan dit onderwerp gewijd is, citeert Noreña: “Whenever a passion crops up with all its 
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 Vives 1971: 248-249. In  De disciplinis I vinden we (de Legenda aurea betreffende): “Wie müssen wir Christen uns 

schämen, dass es keine ganz hervorragenden Lebensberichte unserer Heiligen gibt, die der Nachwelt wahrer und 

genauer überliefert sind, sei es zum Kennenlernen, sei es zur Nachahmung einer so grossen Tugend, während die 

griechischen und römischen Schriftsteller über ihre Führer, über ihre Philosophen und weisen Menschen mit so grosser 

Sorgfalt ausführlich berichtet haben” (Vives 1990: 325). Opmerkelijk heftige kritiek krijgt de geschiedschrijving van 

na de Oudheid in dit eerste deel.  “[D]ie Modernen haben […] dieses Hilfsmittel für die Klugheit fast ganz verloren. 

Wenn sie alte Geschichte darstellen, wie jene griechische oder römische oder fremdländische, so gibt es dort eine 

erstaunliche Unkenntnis der Menschen, der Orte, der Zeiten und ohne Schamm und Scheu fest behauptete Lügen über 

das, was sie ganz und gar nicht wusten” (Vives 1990: 323). Vgl. hierna bij Luther ‘Na de bijbel geschiedenis het 

belangrijkste’. 
126

 Noreña 1970: 178-179. “Vives did not hesitate to encourage a merciles censorship of [Ovid]” (Noreña 1970: 179). 

Dezelfde meedogenloosheid spreekt uit Comenius’ typering van Ovidius , in navolging van Vives: kinderen moeten in 

bescherming genomen worden tegen Ovidius’ ‘dodelijke stank’ (Comenius 1954: 176, Didactika Magna XXV 12). 
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natural power, the wise man represses it with the control of reason and forces it to withdraw in the 

face of a prudent judgement.”
127

 Vives claimt met een voor hem zeldzame onbescheidenheid de 

eerste te zijn die, zich baserend op Aristoteles en de Stoïcijnen, deze zaak op adequate wijze heeft 

behandeld. Als ‘representanten van de verbeelding’ vormen passies een bedreiging voor de 

heerschappij van de rede. 

 

 

 

‘Innere Zwiespalt’ of spel op meerdere registers? 

De haast – platonisch – uitdagend te noemen veelkleurigheid van Vives’ literatuurkritiek laat zich 

tenslotte demonstreren aan een vergelijking tussen twee gelijknamige werkjes van zijn hand, 

Veritas fucata (1514) en Veritas fucata, sive de licentia poetica (quantum poetis liceat a veritate 

abscedere) (‘Geverfde waarheid, of over dichterlijke toelaatbaarheid (in hoeverre het voor dichters 

toegestaan is af te wijken van de waarheid’)) (1522). Het eerste, in Parijs geschreven werkje keert 

zich, als toonbeeld van geloofsijver en gericht aan een abt te Luik, tegen de sinds enige jaren op de 

Parijse universiteit heersende heidense idolatrie.
128

 Het tweede, ‘Macrobiaans’ te noemen werkje 

bespreken we in de volgende subparagraaf.  

 

Veritas fucata I mondt uit in een bespotting van Homerus. De gepersonifieerde, met Aristoteles in 

verband gebrachte, goddelijke waarheid rekent af met de weerzinwekkende demonendochter 

‘valsheid’,
129

 de ‘geschminkte waarheid’ van de dichters.
130

 Terwijl de vroege brief van 

Hieronymus met het citaat ‘de gezangen der dichters zijn als voedsel voor demonen’ in herinnering 

wordt geroepen, wordt Homerus opgevoerd als vaandeldrager van deze leraren-in-leugens.  

 
[T]hat blind and insane old man, Homer, whose delight in lying is proved by the fact that he gives a leading 

role to that favorite of his, the wandering Ulysses, the paragon of lies and falsehood.
131
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 Noreña 1970: 269. In lijn met Vives’ aanval op passie en verbeelding ten behoeve van de ratio vinden we, een stap 

verder, Descartes’ consequente afwijzing van klassieke voorbeeldteksten en ‘traditie’ (zie hst. 7 noot 1), alsook 

Comenius’ veroordeling van de ‘geschminkte waarheid’ van de dichters (hst. 7 noot 34). 
128

 Ruim twee eeuwen na de oprichting van de Universiteit van Parijs werd het in 1489, in weerwil van Rome’s 

voorschriften en na gastcolleges van Pico della Mirandola, toegestaan ’s middags in het openbaar voor te lezen uit de 

dichters. De namen der heidense goden verschenen op de muren van de klaslokalen. Het toedekken van die namen met 

christelijke namen was, aldus inleider/vertaler van het werkje Charles Fantazzi (1987: 61-62; vgl. Noreña 1970: 

63n54), de door Vives bedoelde ‘geverfde waarheid’. 
129

 “She [sic] was not a woman, nor a man, nor of our race and blood, but a hideous and fearsome monster, without 

feet, without a head, an empty body with no substance. She had one shrivelled leg that reached to her navel, with 

which she moved more slowly than Callipides [Atheens mimisch wandelaar, vert.], whence came the popular saying: 

‘The liar is caught more quickly than a lame man.’ At the approach of the warmth and the light of truth, she melted 

away and vanished altogether. She wore inscribed on her breast the image of her abominable parent, bearing the 

inscription: ‘This is a lier and my father.’ On her breast one could read the eulogy of the monster: ‘Cruel plague of the 

nations and of the world.’” (Vives 1987: 73-75) 
130

 Vives’ redeneertrant komt hier, inclusief de extreem vijandige toonzetting, overeen met die in Tertullianus’ Ad 

Nationes. (Zie aldaar. In lijn hiermee zou gesuggereerd kunnen worden dat Vives aan deze kerkvader een voorbeeld 

heeft genomen in biografisch opzicht. Betreurde Tertullianus, die net als Vives belang stelde in fysica, zijn heidense 

achtergrond na zijn bekering tot het christendom, Vives heeft, als bekeerling tot het katholicisme, met zijn joodse 

achtergrond mogelijk hetzelfde gedaan. Aannemelijker echter is dat Vives zijn geloofsijver te danken heeft aan zijn 

jaren in het beroemde Collège de Montaigu te Parijs. De bron voor het aldaar heersende ‘morele rigorisme’ en 

ascetisme is, aldus Noreña (1970: 34, 60), terug te voeren op de stichter van het college, de Nederlander Jan 

Standonck, die zelf zijn opleiding genoten had bij de Deventer Devotia Moderna, de Broeders des Gemenen Levens.) 

Opmerkelijk is overigens dat wat Vives betrof Aristoteles’ ‘goddelijke waarheid’ ophield bij diens Poetica (zie 

hierboven noot 112).  
131

 Vives 1987: 79. Ruim een eeuw eerder had Dante’s Divina commedia Odysseus’ imago als godvrezend en 

zelfbeheerst vervangen voor die van bedrieger en zondig symbool van begeerte naar wereldse kennis (Stanford 1954: 

181). 
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De vijand van de waarheid vestigde zich op aarde “when some worthless poetasters, like the Trojan 

pig, stuffed with old wives’ tales, took up their abode here.” Zijn volgelingen maken het er alleen 

nog maar erger op. Waarom, zo gaat het verder, zetten jullie, filosofen, deze nietige dichters en 

smakeloze mannen niet uit jullie woonplaats en regeren jullie deze edele republiek niet bevrijd van 

zulke rijkelijk florerende onzuiverheden, onbesmet en onvergiftigd door dit schuim der mensheid? 

Kijk naar Plato’s voorbeeld, die Homerus en de liegende dichters als bedervers der moraal uit zijn 

staat verbande, en naar Heraclitus, die de dichters de toegang tot de wedstrijden verbood. Vereer 

alleen de waarheid, anders zullen jullie vanwege de kwellingen des duivels in de dood geen rust 

vinden.
132

  

 

Vonden we bij Plato een in ironie gehuld respect voor dichters, hier, bij Vives is daar naar het 

schijnt niets van te bespeuren. Het werkje geeft, Vives’ oeuvre als geheel even buiten beschouwing 

gelaten, een nasmaak van bezetenheid-door-geloofsijver dan wel van overijverig dienstbetoon.  

 

Vives’ ‘inneren Zwiespalt’ met betrekking tot de dichtkunst is, zoals Karl Kohut het stelt, sinds 

1523 dieper geworden dan zij voorheen was geweest.
133

 “Man ist deshalb versucht, den 

Literaturtheoretiker Vives von dem Pädagogen zu trennen.”
134

 Zo bevat Vives’ verhandeling over 

de opvoeding van meisjes, De institutione feminae Christianae (1523), de “vielleicht schärfste 

Angriff auf die Dichtung”.
135

 Als heidenen al dichters uit hun staat verbanden, zoals Plato dat met 

Homerus en Hesiodus, en Augustus dat met Ovidius deden, waarom zouden christenen dat dan niet 

in soortgelijke gevallen doen? Net als elders beveelt Vives hier een literatuurlijst aan waarop in een 

subtiele afweging voor-christelijke werken naast christelijke geplaatst staan. Bovenaan staan 

christelijke auteurs, zoals de kerkvaders, de christelijke dichter Prudentius en de epici Arator en 

Juvencus,
136

 maar vervolgens kunnen ook heidense filosofen, retoren en de dichters Lucanus en 

Horatius gelezen worden. De supervisie op de opvoeding diende vooral de literatuur te betreffen. 

Ridderverhalen, erotische fictie en dichtkunst dienden zonder enige twijfel uit handen van vrouwen 

te blijven.
137

 

 

 

 

Het Macrobiaanse rollenspel tussen Waarheid en Leugen 

Kijken we naar de ‘Literaturtheoretiker’ Vives in zijn Veritas fucata II dan vinden we daar, net als 

in zijn latere magnum opus De disciplinis, een uiteenzetting die aanspraak kan maken op 

toonaangevendheid over het onderwerp.
138

 In tegenstelling tot de eerste Veritas fucata vinden we 

hier “a pleasant touch of ironic humour and sophistication”, aldus de inleider/vertaler van het eerste 

werk.
139

 In dit tweede werk wordt een strijd geënsceneerd tussen Veritas of de Veriani, aangevoerd 

door Plato, en hun tegenstander Falsum of de Falsiani. De laatste, vertegenwoordigd door 

Hesiodus, Lucianus en Apuleius, worden aangevoerd door een Homerus die weinig vertrouwen 
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 Vives 1987: 81, 83. 
133

 Met als aanvullende opmerking dat deze tweespalt eveneens te vinden was bij andere auteurs in de 16
e
 eeuw (Kohut 

1981: 45).  
134

 Kohut 1981: 40-41. 
135

 Kohut 1981: 39-40. 
136

 De vergelijking met Hieronymus’ adviezen aan Paula’s moeder Laeta (zie § 3.4) dringt zich op. 
137

 Noreña 1970: 195. Vives’ minachting voor ridder- en volksverhalen, zoals Amadisus, Florisandus, Melusina, 

Petrus provinciales et Margalone, Pyramus et Tisbe, opmerkelijk genoeg in de door hem gepropageerde moedertaal 

geschreven, vinden we ook terug in De disciplinis I (Vives 1990: 327).  
138

 De toonaangevendheid van Vives in het algemeen gold niet alleen diens pedagogische ideeën. Ook op het gebied 

van filosofie en taalkritiek had hij, hoewel zijn naam daarbij vaak ongenoemd bleef, veel navolging. Zie het hoofdstuk 

‘The significance of Vives’ thoughts’ bij Noreña (1970: 275-299).  
139

 Fantazzi 1987: 63. 
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stelt in de onderneming. Dit alles in de vorm van een dialoog tussen Vives en zijn vriend en 

filosoof Juan de Vergara.
140

  

 

Het einde van de strijd wordt bereikt met een door Varro en Horatius notarieel vastgelegd 

compromis volgens welk Veritas tien voorwaarden mag dicteren waaronder de ‘geschminkte 

waarheid’ van Falsum getolereerd kan worden. Deze voorwaarden zijn in drieën te splitsen, aldus 

Kohut. De eerste categorie betreft de uiterlijke opsmuk: dichters mogen de waarheid aankleden met 

metaforen, raadsels en beelden (vgl. Macrobius’ integumentum, verhulling).
141

 Ten tweede mogen 

dichters over alle mogelijke onderwerpen schrijven die ervoor doorgaan van algemeen belang 

(fama publica) te zijn. Alleen mogen zij daar geen eigen vindingen bij inmengen. Ten derde mogen 

zij over alles schrijven wat de goede zeden ten dienste staat of voor de levenswandel nuttig is. 

Daarbij zijn zij volledig vrij Falsum te volgen, dus fictie te bedrijven. Deze fictie moet dan wel 

gehoorzamen aan drie retorische criteria: waarschijnlijkheid (verosimile), coherentie (constantia) 

en gepastheid (decorum). Kortom: dichters mogen – voor volwassen lezers althans, zo kunnen we 

Vives nu begrijpen – alles doen zolang de algemene moraal daarbij gediend is en zolang zij zich 

aan de criteria der retoriek houden. Dichterlijke vrijheden die het algemeen belang niet dienen 

vormen de aanhang van Falsum.
142

  

 

De vergelijking met Veritas fucata I is ‘erstaunlich’, aldus Kohut. In deze Veritas fucata II was wat 

Vives betreft de hele literatuur als het om filosofische waarheid gaat verdedigbaar. Gaat het echter 

om de opvoeding dan geldt het tegendeel. Impliciet kan deze ‘leeftijdsnorm’ echter, zoals we die 

het eerst bij Augustinus aantroffen, zijn weg gevonden hebben in de commentaren. Ook tijdens de 

zeventiende en de achttiende eeuw vinden we bij Augustinuskenners als Comenius, Portroyalisten 

en Rousseau dit onderscheid terug. Bij de laatste zelfs – voor het eerst in de geschiedenis – 

uitdrukkelijk en expliciet (zie ook Hoofdstuk 7). 

 

In een hoofdstuk over poëzie in Boek III van zijn De ratione dicendi (1532) scherpt Vives, negen 

jaar na zijn Veritas fucata II, zijn literatuurtheorie aan. Daarin gaat het om het aanleren van zaken 

en woorden. Als we daarbij de poëzie inzetten kan die zich van drie methoden bedienen: de 

beschrijving (descriptio), de vertelling (narratio) en de regels der kunst (praecepta artium).
143

 Van 

de methode der vertelling bestaan drie soorten: vertellingen die door een uitlegging (explicatio) de 

waarheid nastreven, ‘historia’ genaamd, vertellingen die door waarschijnlijkheid moeten 

overtuigen (persuadere, movere), zoals fabels, de ‘apologi’, en vertellingen die uitsluitend bedoeld 

zijn voor het onderhouden van een publiek (tenere auditore), de vrije vertelling, ‘narratio 

licentiosa’.
144

 De drie soorten worden geïllustreerd met “kleine Abhandlungen über die 

Geschichtsschreibung und die Dichtung”.
145

 In hetzelfde werk onderstreept Vives het filosofische 
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 Fantazzi 1987: 62-63; Kohut 1981: 38-39. Het twistgesprek tussen de jodin Waarheid (Alithia) en de heiden Leugen 

(Pseustis) in de Egloga Theoduli uit de 9
e
 eeuw (zie § 4.4.), opnieuw veel gelezen in de 15

e
 eeuw, lijkt hier model te 

hebben gestaan.  
141

 Vives’ filosofische onderscheiding van soorten figuurlijke taalgebruik is ‘Macrobiaans’ van aard. Zo wijdde hij een 

van zijn werken aan de Neoplatonist Macrobius. In zijn Commentaar op de droom van Scipio onderscheidde 

Macrobius (1990: 84-87) twee soorten fabels, een die alleen het oor wil strelen en een die aanzet tot goede daden. De 

laatste is te verdelen in een fictief type (zoals bij een fabel van Aesopus) en een die een solide waarheid tot basis heeft, 

de fabuleuze vertelling of narratio fabulosa. Alleen de laatste leent zich, aldus Macrobius, voor gebruik in filosofische 

verhandelingen. (Zie ook § 3.6. en hst. 4 noot 83.) Verder lijkt Vives hier aan Augustinus’ Cassisiacumdialogen, zoals 

de Soliloquia en de De ordine (zie § 3.5. onder ‘Als catechumeen te Cassisiacum’), te refereren. 
142

 Kohut 1981: 39. Meer nog dan Macrobius maakt Vives hier de indruk aan de door Plato gewenste verantwoording 

van de dichter invulling te hebben willen geven, zij het met op de achtergrond de ‘catechetische’ restricties voor de 

jeugd. Naar Macrobius noch naar Plato’s Politeia wordt door Kohut verwezen. 
143

 Aldus de vereenvoudigde versie van een door Kohut reeds gesystematiseerde samenvatting. 
144

 Waar de vrije vertelling in Veritas Fucata II nog goedgekeurd werd komt hij hier opnieuw onder vuur te liggen, zo 

stelt Noreña (1989: 60) vast.  
145

 Kohut 1981: 37. 
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belang van de gemeenschapstaal (sermo communis) als historiserend, waarheidzoekend, sociaal 

bindmiddel.
146

  

 

Ondanks sommige imposante projecten heeft in de Middeleeuwen, noch daarna tot de zeventiende 

eeuw, een echte onderwijscultuur in de moedertaal bestaan.
147

 Had Vives het idee van de volkstaal 

op een hoger, filosofisch plan gebracht, voor ideeën over de onderwijspraktijk moeten we 

hieronder te rade, bij Luther en zijn bijbel. 
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 Hidalgo-Serna 1990: 60-65. In zijn filosofische inleiding op de De causis corruptarum artium geeft Hidalgo-Serna 

een intrigerende maar ietwat tendentieuze interpretatie van Vives’ visie op de gemeenschapstaal (met behulp van 

termen als ‘Geschichtlichkeit’, ‘Sein’ en ‘existentiell’). Dit naar aanleiding van een fabel, Fabula de homine (1518), 

waarin de mens op het wereldtoneel voor de goden verschijnt als het ingenieuze, speelse wezen, dat zich in alle 

denkbare rollen kan verplaatsen (in vert.: Von Stackelberg 1956: 252-258). Hidalgo-Serna (1990: 55-56) schrijft: “Der 

sermo communis bildet […] die Voraussetzung für jede einzelne Wissenschaft, denn alle menschliche Erwägungen 

entspringen ausnahmslos aus der Not der alltäglichen Sprache. […] Alle artes und Wissenschaften fliessen aus der 

Erfahrung dessen, was in der geschichtlichen Volkssprache geschieht.” Door in navolging van taalhervormers als 

Petrarca, Agricola en Guarino zoveel nadruk te leggen op de volkstaal (Noreña 1989: 115), is Vives de eerste geweest 

die de studie daarvan ook voor leraren vooropstelde (Watson 1971: cxlii). Volgens Watson zou de oorzaak daarvan 

gezocht kunnen worden bij het oplevende Spaanse patriottisme aan  het eind der 15
e
 eeuw. Dit zou tevens de eerste 

Europese grammatica in de moedertaal (1492) hebben opgeleverd. Des te opmerkelijker is het dat Vives zoals we 

zagen de klassieke werken in de eigen taal, zoals ridderverhalen, afwijst. Daarentegen veronderstelt hij wel, zoals we 

eveneens zagen, een grondige kennis van de moedertaal bij tekstverklaringen van klassieken uit de Oudheid.  
147

 Onder geleerden en geestelijken bestond een zeker dédain tegenover de ‘lingua laica’, de moedertaal (Reich 1972: 

120). Hadden middeleeuwse hofscholen, zoals van Karel de Grote en de Angelsax Alfred de Grote, het schrift in de 

moedertaal een indrukwekkende stimulans gegeven, hun initiatieven hebben nadien weinig school gemaakt. Zo is uit 

Karels hofschool geen enkele tekst bewaard gebleven. Helen Waddell (1966: 60, 63) schrijft daarover beeldend: “Er 

was heel wat poëzie om het hof; […]. Angilbert […] de hoveling en raadsman […] hield van jongleurs en bonte 

vertoningen. […] [Maar] [m]et de dood van Karel de Grote […] [verdwenen] muzikanten en jongleurs van het hof als 

vliegen in de winter.” Het hof van Alfred heeft in de 10
e
 eeuw historici in de eigen taal voortgebracht, maar verder 

gold tot aan de 12
e
 eeuwse renaissance Riché’s formulering: “les jeunes aristocrates ne viennent pas à la cour pour se 

former intellectuellement. [...] La cour est une école mais une ‘école de cadres’” (Riché 1989: 312, 296). Sinds de 12
e
 

eeuw zijn er tekenen dat ‘Versemachen’, ‘versificare’ en ‘scrîben, lesen’ op het leerplan van de ridder verscheen 

(Dolch 1971: 131, 132). Dolchs omschrijving dat er op vorstenhoven onderwijs in ridderepiek en minnezang 

“einigermassen vorhanden war” lijkt in al zijn voorzichtigheid de waarheid het dichtst te benaderen. Over het 

moedertaalonderwijs dat Jacob van Maerlant een eeuw later op school zou krijgen is Frits van Oostrom (1996: 29) al 

even voorzichtig. Hoewel de in het Middelnederlands dichtende epicus zijn inspiratie aan zijn schoolopleiding 

toeschreef (Ovidius vooral) kan het onderwijs in de moedertaal daarin “beslist niet hoog op het programma” hebben 

gestaan. Van Maerlant, die zelfs internationaal gezien een taalpionier moet zijn geweest, had allerminst de wind mee. 

“[Maerlants] ijveren voor scholing van de leek, moeten in toenmalige verhoudingen weerstanden hebben opgeroepen 

die voor ons ternauwernood invoelbaar zijn” (Van Oostrom 1996: 446). Ook al kon het dichten in de eigen taal zich 

vanuit de Franse troubadour-cultuur over Europa verspreiden, de opleiding tot geestelijke, in het Latijn dus, bleef aan 

de basis daarvan staan (Curtius 1948: 387-391). Zelfs als het om het opkomende nijverheidsonderwijs in de steden 

gaat, waar moedertaal de voertaal is, krijgt de taal als vak op zich weinig aandacht. Zo bestrijdt Gerhard Reich (1972: 

183n684) dat Dolch het vak ‘Sprachlehre’ kan opvoeren op een leerplan van de ‘Duitse school’ van rond 1500 (Dolch 

1971: 245). Nog duidelijker is Reich over het literatuuronderwijs aldaar. “Auch gab es keinen Literaturunterricht, in 

dem poetische oder Prosawerke der deutschen Sprache gelesen und geklärt wurden” (Reich 1972: 124). Over het 

algemeen bestond er onder burgers, aldus Reich, weinig interesse voor ‘mittelhochdeutsche Klassik’. Schenda (1970: 

93) formuleert het scherper: “Weltliche Geschichten wurden […] spätestens seit den Hochmittelalter als unnütz, 

verlogen, sundhaft abgetan.” Hoe stringent het verbod op het gebruik van de moedertaal op Latijnse scholen ook na de 

Middeleeuwen nog werd aangehouden beschrijft Nikolaus Henkel (1988: 94-102) in zijn hoofdstuk over ‘Das Verbot 

der Volkssprache in der Schule’ (vgl. ook Bot 1955: 139-140). (Een opmerkelijke uitzondering op de regel vinden we 

op Nederlandstalige koopmansscholen. Volks- en bijbelverhalen die in de 17
e
 - 19

e
 eeuw op Gentse en Antwerpse 

scholen werden getolereerd hebben ook nadien gefigureerd op lesprogramma’s in de Hollandse gewesten (zie hierover 

Buynsters 1990: 181-182, Van Heurck 1944: 8-10 en Schotel 1975 I: 201-241).) 
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Samenvatting  

Vives’ levendige pedagogische ideeën, met name zijn gerichtheid op de zaak in plaats van op het 

woord, vonden ruimschoots navolging, maar ook zijn literaire antihumanisme.
148

 Zijn inleider-en-

vertaler Watson schrijft: “After Vives many followed in the protest against harmful heathen 

authors.”
149

 In het Engeland van de zestiende en zeventiende eeuw vindt de auteur daarvan 

voorbeelden,
150

 maar ook Comenius zou door Vives afgezien hebben van het laten lezen van 

(Latijnse en Griekse) dichters en die vervangen hebben door auteurs die ‘echte kennis’ boden.
151

  

 

Als een der weinige onderzoekers van Vives’ literatuurpedagogiek komt Kohut tot een drastische 

conclusie: “Gehört Vives also mit zu den Begründern einer Einstellung, die die geistige 

Entwicklung in den katholischen Ländern in den folgenden Jahrhunderten so sehr behindern sollte? 

Man wird diese Frage bejahen müssen.”
152

 Daarbij is Kohut van mening dat het van een 

ahistorische visie zou getuigen Vives’ ”Haltung zur Literatur als engstirnigen Rigorismus” te 

veroordelen. Eerder is het zo dat Vives meer dan andere humanisten tot orthodoxie geneigd zou 

zijn geweest, omdat hij als jood was overgegaan tot het christendom en meende zo zijn loyaliteit te 

moeten bewijzen. Vanuit deze achtergrond zou hij tevens naar wegen hebben gezocht de klassieke 

literatuur te redden van een al te radicale veroordeling, “die die patristische und scholastische 

Tradition notwendig zu erfordern schienen.”
153

 Hoe en op wiens voorspraak Vives zich tegenover 

die traditie opstelde blijft bij Kohut echter onbeantwoord.  

 

Met zijn kameleontische houding tegenover de klassieke letteren heeft Vives naar onze mening de 

literatuur echter niet zozeer willen ‘redden’. Eerder heeft hij willen anticiperen op al vroeger in 

gang gezette ontwikkelingen die in de zeventiende eeuw tot het progressieve wereldbeeld van ‘les 

Modernes’, in contrast met ‘les Anciens’, zouden leiden (zie Hoofdstuk 7). Daarbij is minder van 

‘redding’ sprake dan van op eclectische wijze voorwaarden scheppen, waarbij het de vraag is of dat 

tot een voor de literatuur gunstige uitkomst leidt. Met zijn bestrijding van passie en verbeelding op 

neoplatonistisch-christelijke basis heeft Vives een denkwijze geïnitieerd die in de Nieuwe Tijd, die 

net als Vives uitziet naar het empiristische verkennen van wereld en natuur, vruchtbaar is. Dankzij 

Vives’ ‘caleidoscopische’ vermogen kon het moderne standpunt veld winnen tegenover literatuur 

van het afwijzen van de klassieken in de opvoeding ten gunste van het empiristisch-rationele, 

cartesiaanse wereldbeeld. Volgens Carlos Noreña – die zich daarbij baseert op naar zijn zeggen 

‘invloedrijke Spaanse bronnen’ – verenigt Vives een “spotless othodoxy” als katholiek (“the most 
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 Hoewel Vives met Melanchtnon de eer deelt de meest gelezen humanist van Noord Europa te zijn geweest in de 
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pious of all Humanists”) met zijn rol als voorloper van zowel Bacon, Descartes als Kant. Vives is, 

aldus Noreña, te zien als “the initiator of modern school”.
154

  

 

Weliswaar werd, zoals in Veritas fucata II,  een literatuur-interpretatie op ‘hogeschools’ niveau 

‘gered’, maar dat ging ten koste van de propedeutische, algemeen vormende interpretatie, die we 

pas weer zullen kunnen terugvinden bij literaire humanisten als Herder, Herbart en Arnold (zie 

Bijlage) en die ook in onze tijd, zo zagen we in Hoofdstuk 1, opnieuw veld wint. In Hoofdstuk 7 

zullen we in meer speculatieve zin op deze ontwikkelingen terugkomen.  

 

 

 

5.4. Maarten Luther: Erasmiaans protest en de bijbel als voorbeeldtekst in de moedertaal 

 

Vier jaar na het verschijnen van Erasmus’ Antibarbari (1520) en twee jaar na de vertaling van het 

Nieuwe Testament uit Erasmus’ Grieks (1516) in het Duits (1522), schrijft Professor D. Martin 

Luther (1483-1546) vanuit universiteitsstad Wittenberg een advies, opnieuw in het Duits, aan de 

raadsleden van de gemeentes in zijn omgeving. Zij dienen het onderwijs ter hand te nemen en 

tevens het beschamende verval ervan onder ogen te zien.  

 

Ogenschijnlijk lijken Luthers vermaningen in zijn beroemde brief An die Ratherren aller Städte 

deutsches Lands (1524) rechtstreeks aan Battus’ redevoering te zijn ontleend. Zo krijgen de 

raadsheren voor de voeten geworpen: 

 
[W]as hülffs, das wir sonst alles hetten und thetten und weren gleich eytel heyligen, so wir das unter wegen 

lassen, darumb wyr aller meyst leben, nemlich des jungen volcks pflegen? Ich acht auch, das unter den 

eusserlichen sunden die welt fur Gott von keyner so hoch beschweret ist und so grewliche straffe verdienet, 

alls eben von diser, die wyr an den kindern thun, das wir sie nicht zihen. […] O wehe der wellt ymer und 

ewiglich. […] Die klöster und stiffte solltens thun. […] Es sind nür kinderfresser und verderber.
155 

 

Zich als protestant onderscheidend van de behoedzame diplomatie van zijn humanistische 

medestander, briest Luther: 

 
Dazu die Teuffels larven, die Müniche und der hohen schulen gespenst, die wyr mit unmenschlichem gutt 

gestifft, und viel Doctores, Predicatores, Magistros, Pfaffen und Müniche, das ist grosse grobe fette esel mit 

rotten und braunen parreten geschmuckt wie die saw mit eyner gülden keten und perlen, erhallten und auff uns 

selbs geladen haben, die uns nichts guts lereten, sondern nur ymer mehr blinder und toller machten und dafür 

alle unser gutt fressen, und samleten nur des drecks und mistes yhrer unstetigen gifftigen bücher alle klöster, 

ja alle winckel voll, das grewlich zu dencken ist.
156

 

 

De toestand waarin schoolboeken verkeren lijkt in handen van geestelijken ten prooi te zijn 

gevallen aan een staat van universele verwaarlozing: 
 

Es sind keyn ander bücher für handen gewest, denn solche tolle Müniche und Sophisten bücher. Was solten 

denn anders draus werden, denn eytel tolle schuler und lerer, wie die bücher waren die sie lereten? […] Das 

ist der lohn der undanckbarkeyt, das man nicht hat fleys an librareyen gewendet, sondern hat lassen die gutten 

bücher vergehen un die unnützen behalten.
157 

 

Niet alleen wil Luther de klassieken in hun authentieke vorm heringevoerd hebben in het onderwijs 

en beklaagt hij zich zelf “des teuffels dreck” te hebben moeten lezen in plaats van dichters en 
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geschiedschrijvers,
158

 ook somt hij titels op als de ‘Catholicon’ en de ‘Florista’
159

 die in de 

Antibarbari eveneens figureren als stenen des aanstoots. “Was solten denn anders draus werden, 

denn eyttel tolle schuler und lerer, wie die bücher waren, die sie lereten?” Als je alle Duitse 

bisschoppen en monniken bijeen zou smelten op een hoop, zou je daarin minder geleerdheid 

aantreffen dan in één Romeinse krijgsknecht uit de Oudheid.
160

  

 

Luther neemt het in zijn brief volledig op voor de klassieke talen, die niet alleen noodzakelijk zijn 

voor het bijbelonderwijs, maar ook voor de algemene vorming. “Zwar wenn keyn anderer nuz an 

den sprachen were, sollt doch uns das billich erfrewen und anzünden, das es so eyn edle feyne gabe 

Gottis ist”.
161

 De talen zijn de voertuigen van het Evangelie.  

 
[Die sprachen] sind der schreyn, darynnen man dis kleinod tregt. Sie sind das gefess, darynnen man disen 

tranck fasset. Sie sind die kemnot, darynnen dise speyse ligt. Und wie das Evangelion selbst zeygt, Sie sind 

die körbe, darynnen man dise brot und fische und brocken behellt.
162

  

 

Sinds de talen werden verwaarloosd ging het met het evangelie bergafwaarts. De oorspronkelijke 

zuiverheid daarvan, die zelfs Hieronymus en Augustinus niet meer gekend hebben (“wie die sonne 

gegen den schatten ist, so ist die sprache gegen aller veter glosen”),
163

 is, “fast als die Apostel 

gehabt haben”,
164

 nu weer voorhanden in het zojuist uit Erasmus’ Grieks vertaalde Duits. Terwijl 

de heidenen hun kinderen opvoedden, zodat “die menner wol regirn künden land und leutt”,
165

 

spreken wij er schande van dat een geleerd man werelds en niet geestelijk is. Terwijl geestelijken 

“das mehrer teyl untüchtig zu leren und regiren [sind], denn sie künden nichts on des bauchs 

pflegen, Wilchs man auch sie alleyn gelernt hat.”
166

  

 

De brief besluit met aan te geven welke boeken in een schoolbibliotheek thuishoren. Ten eerste de 

Heilige Schrift in het Latijn, Grieks, Hebreeuws, Duits en eventueel andere talen. Vervolgens de 

beste en oudste uitleggers van die bijbels. Dan de boeken die de spraakkunst dienstbaar zijn, zoals 

van dichters en oratoren, “nicht angesehen ob sie heyden odder Christen weren”.
167

 Dan boeken 

over de Vrije Kunsten en alle andere kunsten, en de beste die er zijn over rechten en medicijnen.  

 

 

 

Na de bijbel geschiedenis het belangrijkst  

Tot het allerbelangrijkste rekent Luther de kronieken en de historische werken, in welke taal ook. 

Deze zijn essentieel voor de kennis van de wereld en zelfs van Gods werken en wonderen. Hoeveel 

prachtige geschiedenis is in de Duitse landen niet verloren gegaan, omdat er niemand geweest is 

die ze kon beschrijven, of die de boeken heeft bewaard waarin ze staan beschreven, “darumb man 

auch von uns Deutschen nichts weys ynn anderen landen”. En dat terwijl men in de klassieke talen 

zijn zaakjes allemaal vlijtig heeft beschreven, “wo auch eyn weyb oder kind ettwas sonderlichs 

gethan odder geredt hat, das mus alle welt lezen und wissen”.
168

 Het wordt nu tijd de door God 
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geschonken schatten te gaan verzamelen, “damit wyr ettwas behallten auff das zukunfftige von 

diesen gulden jaren und nicht dise reyche erndte verseumen.”
169

  

 

Men zou haast geneigd zijn hieruit op te maken dat voor Luther het geschiedenisonderwijs voor de 

bijbelstudie gaat in An die Ratherren. Volgens de specialist in deze, Ivar Asheim, zou zo’n 

conclusie te ver gaan. Niet alleen dienen wat Luther betreft leraren liefst geestelijken te zijn,
170

 

uiteindelijk dient de voornaamste leerstof toch uit de Heilige Schrift te bestaan.
171

 

 

Dat Luthers strijdlust in de jaren weinig veranderd is met betrekking tot zijn pleidooi voor degelijk 

(d.i. grotendeels ‘heidens’) onderwijs, demonstreert hij in de lange ‘preek’ Dass man Kinder zur 

Schulen halten solle uit 1529. Wie zijn kind niet naar school laat gaan, of naar de koopmansschool, 

waar alleen beroepsgerichte vakken geleerd worden in de eigen taal, die niet God dienen maar de 

Mammon (het geld), verzwakt de draagkracht van het Evangelie en het priesterambt. Moeten we 

dan Gods Rijk en ons zielenheil laten vergaan en het helpen naar omlaag te trekken? Zou God 

daarover niet woedend worden? Als een oudtestamentische profeet (opmerkelijk genoeg niet tekeer 

gaand tegen idolatrie maar tegen degenen die daar geen ruimte aan geven!) laat Luther vervolgens 

Gods woede in de vorm van de grootste ellende over de mensheid neerdalen.
172

  

 

Zo is hij over geschiedschrijving nadien eveneens radicaler geworden. In een Vorrede bij een 

historisch werk (Vorrede zu Historia Galeatii Capellae, 1538) schrijft hij als vijfenvijftigjarige, 

‘christelijke Cicero’ voor de hertog van Mailand:  

 
Und wenn mans gründlich besinnet, So sind aus den Historien und Geschichten fasst alle rechte, kunst, gutter 

rat, warnung, drewen, schrecken, trösten, stercken, unterricht, füsichtichkeit, weisheit, klugheit sampt allen 

tugenden .. als aus einem lebendigen brunnen gequollen. Das macht: die Historien sind nichts anders denn 

anzeigung, gedechtnis uns merckmal Götterlicher werck und urteil, wie er die welt , sonderlich die Menschen, 

erhelt, regiert, hindert, fördert, straffet und ehret, nach dem ein iglicher verdienet, Böses oder Gutes.
173

 

 

Omdat de geschiedenis Gods werk is gaat Luther zelfs zo ver goede geschiedschrijving te 

vergelijken met de Heilige Schrift: 

 
Denn weil die Historien nichts anders denn Gottes werck, das ist gnad und zorn, beschreiben, welchen man so 

billich gleuben mus, als wenn sie inn der Biblien stünden, Solten sie warlich mit allem höhesten vleis, trewen 

und warheit geschrieben werden.
174

 

 

 

 

 

 

                                                 
169

 Luther 1899, WA 15: 52 27-29. 
170

 Asheim 1961: 71, 72. De school is voor Luther “ein Heidnisch, eusserlich ding”, dat echter “hoch von nöten” is. 
171

 Asheim 1961: 73n32. “Fur allen dingenn solt in den hohen unnd nydern schulen die furnehmst uns gemeynist 

lection sein die heylig schrift”. 
172

 “Solt nicht theurzeit [=hongersnood] komen? Solt nicht Pestilenz, Schweiss [=epidemische ziekte] Franzosen [sic] 

und ander plagen uns finden? Solten nicht verblendte leute, wilde, wüste Tyrannen regieren? Solt nicht krieg und 

hadder [=conflict] entstehen? Solt nicht böse regiment inn deudschen landen werden? Solt nicht Turck und Tattern uns 

plundern? Ja es were nicht wunder, das Gott beide thur und fenster inn der hellen auff thet und liesse unter uns eitel 

Teuffel schneien und schlacken [=regenen] odder liesse vom himel regen schwefel [=zwavel] und hellisch feur und 

versenckt uns alle sampt inn abgrund der hellen wie Sodoma und Gomorra, Denn hette Sodoma und Gomorra so viel 

gehabt, so viel gehöret odder gesehen [=zo gezegend als wij], sie stunden freilich noch heutigs tags, Denn sie sind das 

zehend teil nicht so böse [=tien keer minder kwaadaardig] gewest als izt [nu] deudsch land ist, Denn sie haben Gottes 

wort und predig ampt nicht gehabt, So haben wirs umb sonst und stellen uns, als die da wolten, das beide Gott, sein 

wort, alle zucht und ehre untergieng” (Luther 1909, WA 30: 582 21-34). 
173

 Luther 1914, WA 50: 383 17-18, 384 1-6. 
174

 Luther 1914, WA 50: 385 15-18. 



 159 

‘Een voortreffelijk man met een leeuwenhart moet onverschrokken de waarheid schrijven’. 

Geschiedschrijvers zijn daarom “die aller nützlichsten Leute und besten Lerer”, die men niet 

genoeg kan eren, loven en dank zeggen.
175

 Het staat eenieder vrij om zulk een hoogstaand werk te 

doen, (“Der schreibet denn und schweiget, lobet und schilt, was in gut düncket”), maar juist omdat 

het zulk hoogstaand werk is, “solt dis ampt von hohen Leuten oder je von wol bestelleten [= dazu 

berufenen, Red.] Leuten gebraucht werden.”
176

 

 
[E]s gehört dazu ein trefflicher Man, der ein Lewen herz habe, unerschrocken die warheit zu schreiben. Denn 

das mehrer teil schreiben also, das sie […] aus gunst ires Vaterlands und ungunst der Frembden die Historien 

schmücken oder suddeln [bezoedelen], darnach sie jemand lieben oder feinden. Damit werden die Historien 

uber die masse verdechtig und Gottes werck schendlich vertunckelt.
177

 

 

Alsof Luther Melis Stoke’s klacht van hierboven (Hoofdstuk 4) bij die uit Vives’ De disciplinis 

heeft gevoegd, klinkt het: 

 
Und was haben wir Deudschen mehr zu klagen, Denn das wir unser Vorfaren vor tausent jarn Geschichte und 

Exempel nicht haben und fast nichts wissen, wo wir her komen sind? On was wir aus andern Nation Historien 

brauchen müssen, die vielleicht aus not, als zu iren ehren, unser müssen gedencken.
178 

 

Deze Vorrede zu Historia Galeatii Capellae opent overigens klassiek. Zo laat Luther ‘der 

hochberümte Römer Varro’ het belang onderschrijven van het leren door voorbeelden, zonder 

welke het hart niet bewogen wordt door de rede. “Darümb ists ein seer köstlich ding umb die 

Historien.” Alles wat het verstand bedenken kan, “das gibt die Historien mit Exempeln und 

Geschichten gewaltiglich und stellet es gleich fur die augen, als were man dabey”.
179

 

 

Met Erasmus en Vives stellen Luther en diens enthousiaste assistent Philippus Melanchthon zich 

op het humanistische standpunt dat geschiedenis, in samenhang met dichtkunst, een hoofdrol 

verdient in het onderwijs, in elk geval waar het profane kennis betreft. Anders dan beide 

humanisten echter leggen de protestanten nadruk op geschiedschrijving in de moedertaal.
180

  

 

 

 

Philippus Melanchthon: ‘onmisbaar dan is geschiedenis’ 

Al in 1517 in zijn De artibus liberalibus had Melanchthon geschiedenis als achtste en poëzie als 

negende en belangrijkste muze ingedeeld bij de Vrije Kunsten. Op een der eerste met Luther in te 

richten scholen trekt Melanchthon voor het vak ‘Poetik’ een aparte leraar aan. Bij het Grieks valt 

Homerus wat hem betreft de eer te beurt ‘bron van alle wetenschappen’ te zijn, terwijl elders 

opnieuw geschiedenis door hem als schoolvak gepropageerd wordt.
181

 Bij zijn inauguratie als (21-
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jarige) professor in de oude talen aan de universiteit van Wittenberg in 1518 spreekt Melanchthon 

onder meer de volgende, niet mis te verstane woorden: 

 
Unerlässlich ist sodann die Historie. Ihr allein würde ich, beim Herkules, am liebsten alles Lob zuteilen, das 

die ganze Welt der Wissenschaften verdient. Was schön und was tadelnswert, was verdienstlich und was 

nicht, lehrt sie besser als ein Chrysipp oder Crantor. Kein Bereich des öffentlichen und privaten Lebens, den 

sie nicht berührte. Sie lehre uns Staat und Hauswesen verwalten! Und ich glaube fast, dieser unserer Welt 

schadete es weniger, wenn ihr die Sonne – das heisst ihre Seele – fehlte, als wenn sie die Geschichte 

ermangelte, der Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Unsere Vorfahren feierten sie übereinstimmend als 

Mutter der Musen. Das bedeutet aber doch, wenn ich mich nicht täusche, dass jedwede Kunstart sich von der 

Geschichte herleitet.
182

 

 

Daaraan mag worden toegevoegd dat de pedagogische aandacht van beide mannen, ondanks de 

oprichting en inrichting van meerdere scholen en een universiteit, in geen verhouding staat tot hun 

evangelisatiewerk.  

 

 

 

‘Konden we Gods woord, die voor de zaligheid volstaat, maar in het Duits leren’ 
183

  

Terwijl in zijn afwezigheid een beeldenstorm woedde, schreef Luther onder de schuilnaam Jonker 

Georg, na zijn terugkomst uit Worms in veiligheid gebracht op de Wartburg, in verhoogde 

concentratie en met een voor hem zeldzame, esthetische taalgevoeligheid, aan het Nieuwe 

Testament.
184

 Hij was zich bewust van de draagwijdte van zijn werk. Waar de Hervorming voet 

aan de grond kreeg zou er door tienduizenden uit gelezen worden. Door vaders, thuis aan tafel, op 

school en in de kerk. Ook al bestonden er voordien reeds (achttien!) gedrukte bijbelvertalingen, 

waar Luther overigens gebruik van heeft gemaakt,
185

 het Duits als geschreven taal is door Luthers 

bijbel gemeenschapstaal geworden. Als taaldesem en –model heeft Luther zijn bijbelvertaling dan 

ook bedoeld. Daartoe had hij bij de uitgave ervan de raad gevoegd “that every town should have its 

own interpreter, and that the tongue, hand, eyes, ears, and hearts of all should be occupied with this 

book alone.”
186

  

 

De vergelijking met de betekenis van Homerus voor het Grieks in de Oudheid dringt zich op. Zo 

roept de taalkundige Gustav Roethe enthousiast, naar het lijkt Plato in herinnering roepend bij 

diens voetval voor Homerus: “in Wahrheit sind längst alle Deutschen von Luther erzogen.”
187

 

Luthers successen zijn weliswaar niet zo groot geweest als die van Götz, Werther en Faust, aldus 

Roethe, maar zelfs voor Goethe gold dat Luthers Duits hem tot “die Schazkammern der 

volkstümlichen Rede” heeft geleid.
188

 De verbreiding der bijbeldrukken laat dan ook alles achter 

zich wat voordien een Duits geschrift beleefd had: binnen een halve eeuw zijn ruim 100.000 

exemplaren verkocht. In navolging van Roethe ziet diens collega Adolf Bach Luther als “‘Schöpfer 

unserer Schriftsprache’, als ‘ein Vater dt. Sprache’”.
189

 De doorwerking van Luthers bijbel in de 

Duitse taal zou geleid hebben tot een gemeenschappelijk, literair-kunstzinnig taalgebruik. “Ein 

Werk von der Sprachgewalt der Lutherbibel […], das in einer Zeit sich ausbreitender Lesekunst in 
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Abertausenden von Exemplaren in allen Teilen Deutschlands […] nicht nur gelesen, sondern 

weithin auch auswendig gelernt wurde, konnte im Verein mit der Sprache seiner Sendschreiben, 

Reden und Lieder schliesslich festere Grundlagen für eine die ganze Nation umspannende 

Gemeinschprache legen”.
190

  

 

Kerkhistoricus Kooiman zegt daarover: “De bijbel moest in volle zin een volksboek worden. Met 

een bijna onfeilbaar taalgevoel heeft [Luther] de gesproken taal en de schrijftaal verbonden. Hij 

was dichter en geleerde in één, dat blijkt nergens duidelijker dan in deze geweldige arbeid.” 

Hetzelfde gold voor het Oude Testament, waarmee in plaats van enkele maanden, vele jaren 

gemoeid waren: pas in 1534 verscheen het werk in zijn geheel.
191

 

 

Luther schiep niet zozeer op eigen kracht een nieuwe, geschreven taal, maar bekrachtigde eerder 

een al op gang gekomen en zich na hem voortzettende ontwikkeling naar een gemeenschappelijk 

schrift in de moedertaal. Roethe tekent daarbij aan dat deze eenzijdig-theologische gerichtheid van 

de moedertaal een rem heeft betekend op de opkomst van de profane literatuur in die taal.
192

 De 

profane literatuur is zich in dienst gaan stellen van de geestelijke en wereldlijke wetenschappen.
193

 

Zoals we zagen was Luthers houding naar het onderwijs toe weliswaar uitdrukkelijk liberaal (zo 

behoren dichters tot het leerplan, “nicht angesehen ob sie heyden odder Christen weren”), maar dat 

neemt niet weg dat elke auteur plaats dient te maken als het om de bijbel gaat. “Mit zwingender 

Nötigung erwuchs aus dem Bibellesen die Pflege der Elementarschule, ja der Schulzwang”.
194

 

 

 

 

‘Wolan ynn Gottis namen!’ 

Al gauw werd Luther ter wille van het pedagogische gebruik van zijn bijbel het belang duidelijk 

van een catechismus. Drie jaar voor het in 1529 zover was, stelde hij zijn plannen al op. De Tien 

Geboden, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader staan centraal, omdat daar bijna alles in staat wat 

een christen moet weten:  

 
Wolan ynn Gottis namen! Ist auffs erste ym deudschen Gottis dienst eyn grober, schlechter, eynfeltiger guter 

Catechismus von nöten. […] Dise unterricht odder unterweysunge weys ich nicht schlechter noch besser zu 

stellen, denn sie bereyt ist gestellet von anfang der Christenheyt und bis der blieben, nemlich die drei stuck, 

die zehen gebot, der glaube und das vater unser. Inn disen dreyen stucken steht es schlecht und kurz fast alles, 

was eym Christen zu wissen not ist.  

 

Dan initieert Luther de joods aandoende, maar typisch protestantse thuiscultuur in de moedertaal:  
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Dise unterricht mus nu also geschehen, […] da heymen ynn heusern des abents und morgens den kindern und 

gezinde, so man sie wil Christen machen, fur gesagt odder gelesen werde. Nicht alleyne also, das sie die wort 

auswendig lernen noch reden, wie bisher geschehen ist, sondern von stuck zu stuck frage und sie antworten 

lasse, was eyn iglichs bedeute und wie sie es verstehen. Kann man auff eyn mal nicht alles fragen, so neme 

man eyn stuck fur, des andern tages eyn anders. […] Nemlich also sol man sie fragen: ‘Was bettestu?’ 

Antwort: ‘das vater unser’.
195

  

 

Dan volgt een vraag-en-antwoord-spel over de belangrijkste teksten. Luther adviseert om de 

kinderen spreuken uit de preek mee naar huis te laten nemen vanuit de kerk, om ze aan tafel voor 

de ouders na te zeggen, “gleych wie man vorzeytten das latin auff zusagen pfleget”. Om 

vervolgens die spreuken in een zakje te doen, als geldstukken, “als des glaubens secklin”.
196

 Er 

volgen voorbeelden voor de eerste, zo te verzamelen ‘guldens’. Alles gaat erom de woorden, 

namen en gezegdes uit de Schrift zo efficiënt mogelijk in te prenten. Daartoe stelt Luther een 

weekindeling voor van te behandelen teksten, ‘eyne deudsche Lection’. Tenslotte geeft hij een 

schoolprogramma voor de bijbelstudie: 

 
Die wochen uber teglich fur der lection singen sie ettliche psalmen latinisch […]. Nach den psalmen lesen die 

knaben eyner umb den andern zween odder drey eyn Capitel latinisch aus den newen testament, darnachs lang 

ist. Darauff liset eyn ander knabe dasselbige Capitel zu deudsch, sie zu uben und ob yemands von leyen da 

were und zu horet. […] Nach der lection singet der ganze hauffe eyn deudsch lied, darauff spricht man 

heymlich eyn vater unser.
197

 

 

In de middag, bij de vesper, wordt dit nog eens herhaald. Voegen we dit programma bij de 

dagelijkse kerkdienst, de bijbellezing en de overhoring thuis aan tafel door de vader, dan is, wat 

Luther betreft, een doordeweekse dag grotendeels gevuld met de bijbel. 

 

Toch zal het lezen en uitleggen van de bijbel op scholen nog niet direct, maar pas in de zeventiende 

eeuw in gebruik komen.
198

 Tegelijkertijd blijft het Latijn nog lang de voorgeschreven (spreek-)taal 

op school. Zo geldt bijvoorbeeld in Heidelberg anno 1587 nog dat alle leerlingen, van klein tot 

groot, “bei Strafe der Ruthen” Latijn moeten spreken.
199

 

 

 

 

Samenvatting  

Uit Luthers laatste woorden blijkt dat de verwijzing hierboven naar Homerus niet te vergezocht is. 

In zijn sterfkamer vond men een briefje op tafel waarin hij zijn levenswerk samenvatte. Hij maakt 

daarin een vergelijking met Vergilius en Cicero. Zoals het werk van die grote klassieken niet te 

begrijpen is zolang je de ervaringswereld niet kent van waaruit zij schreven, zo begrijpt iemand de 

Heilige Schrift niet als hij niet 100 jaar (sic) het leven heeft geleefd van de profeten, Christus en de 

apostelen. “Probeer niet dit goddelijke heldendicht te begrijpen, maar buig u diep aanbiddend voor 

zijn sporen.”
200

  

 

Luther komt hier, in zijn laatste woorden, naar voren als zanger van het ‘goddelijke heldendicht’, 

als evangelisch minstreel. Verrassend voor een protestant? Zeker. Verre van zich te vereenzelvigen 

met het humanistische erfgoed laat Luther er geen twijfel over bestaan dat de kloof die het 

Evangelie daarvan gescheiden houdt fundamenteel is.
201

 Roepen we eerder aangehaalde citaten in 
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herinnering, dan ontstaat desalniettemin het beeld van iemand wiens roeping het was een 

geloofsovertuiging te ontsluiten voor zijn taalgebied met de epische didactiek der klassieken als 

voorbeeld. Mits duidelijk onderscheidbaar in zijn wereldse hoedanigheid deed een dergelijke 

didactiek wat Luther betrof niet onder voor het Woord van God.  

 

Om dat te bereiken dient echter, zoals we zagen in de Vorrede zu Historia Galeatii Capellae, de 

geschiedschrijving, vanouds en dus ook hier de voedingsbodem voor het epos, op zo’n hoogstaand 

niveau te worden gebracht, “mit allem höhesten vleis, trewen und warheit geschrieben”, dat men 

het “so billich gleuben mus, als wenn sie inn der Biblien stünden”.
202

 Historische waarheid wordt 

hier met extra nadruk ‘Gottes werck’ genoemd. De school is de instelling waar men “die 

geschichte und sprüche aller wellt” aanhoort, “wie es diser stad, disem reich, disem Fürsten, disem 

man, disem weybe gangen were”.
203

 Ook hier lijkt de geschiedschrijving het perspectief te krijgen 

waarbij belangenverstrengeling met de bijbelse leer niet bij voorbaat wordt verworpen. Zo vinden 

we bij Luther niet de restricties van de traditionele dogmatiek waar het om wereldse geschiedenis 

en om wereldse literatuur gaat. Zoals onderwerping aan de bijbelse waarheid, allegorisering van 

heldendaden, veroordeling van roemzucht, idolatrie en zedeloosheid, kortom niet het door ‘Rome’ 

gepropageerde commentaar. Geschiedenis, op een literair niveau gebracht, krijg bij Luther zowel 

als bij Melanchthon (als Mnemosyne, ‘Mutter der Musen’) een ereplaats op het pedagogische 

platform. 

 

Des te opmerkelijker is het relatief geringe effect dat Luthers voorspraak ressorteert. Zo lezen we 

bij Josef Dolch dat het rond 1600 niet best gesteld is met het vak geschiedenis in de verschillende 

Duitse leerplannen. De Hertog van Mecklenburg laat – dan pas – de landsgeschiedenis opnemen in 

het leerplan, terwijl in Württemberg geklaagd wordt dat deze geheel verwaarloosd is.
204

 Als vak 

verschijnt het op de leerplannen, maar niet zo prominent als Luthers voorspraak zou doen 

verwachten. 

 

Net als geschiedenis blijft de dichtkunst bij Luther het lot bespaard van een dogmatisch oordeel 

(waardoor Luther zich moeilijk in een der besproken kerkvaderlijke ‘richtingen’ laat 

onderbrengen). Alsof hem inderdaad het ideaal van een episch volksboek als de Aeneis – in zijn 

betekenis van encyclios paideia (zie § 1.1.) – voor ogen heeft gestaan bij zijn vertaling van de 

bijbel, schrijft Luther over zijn speurtocht naar het daartoe geschikte taalgebruik: “man mus die 

mutter ihm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen, 

und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen.”
205

  

 

Het beeld dat Kooiman geeft over Luthers werkwijze bij zijn bijbelvertaling wekt eveneens de 

indruk dat hier van een streven sprake is naar een episch-encyclopedische soort van literatuur:  

 
Hij was dichter en geleerde in één, dat blijkt nergens duidelijker dan in deze geweldige arbeid. Hoe spande hij 

zich in om de juiste woorden te vinden! Niet alleen liet hij zich voorlichten bij de verzameling edelstenen van 

de keurvorst en de numismatische collectie van de stad Wittenberg om de juiste namen van edelstenen en 

munten te vinden, niet alleen studeerde hij plant- en dierkunde en bezocht het slachthuis om de onderdelen der 
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“für geschichtliche Wellentiefen und Wellenhöhen, für Verfall und Erneuerung”. Alleen op die manier kan het 

Humanisme een gave Gods zijn.  
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offerdieren te leren kennen, hij legde ook een grote verzameling spreekwoorden aan om aan de levende, 

plastische uitdrukkingen van het volk zoveel mogelijk recht te doen.
206

   

 

Het is deze werkwijze van Luther die, hoewel latent aanwezig, verscholen gaat achter de twee 

hiernavolgende eeuwen van eenzijdige, pedagogisch-literaire gerichtheid op de bijbel. Pas wanneer 

het Duitse taalonderzoek in de achttiende eeuw zich, dankzij de ideeën van vooral Johann Gottfried 

Herder, aan een nieuwe, historiserende interpretatie van volksverhaal en mythe waagt, gaat men 

zich aan Luthers werkwijze spiegelen. 

 

 

 

5.5. Samenvatting van het hoofdstuk  

 

In het Europa van de vijftiende eeuw maakt zich een copieerlust vaardig van Griekse en Latijnse 

letteren over het door ‘Parijs’ gereactiveerde geestelijke leven. In de meest welvarende streken in 

Europa tracht men zo met hulp van een ver verwijderd cultureel verleden de eigen gebrekkige, op 

klassieke voorgangers voortbouwende literatuur te verrijken. Met tomeloze energie storten de zich 

‘humanist’ noemende schoolmeesters, dikwijls met de in die tijd nog rondreizende vagant als 

rolmodel, zich op vertaling en verspreiding van vele eeuwen ongelezen titels. Drie van dergelijke 

‘schoolmeesters’ hebben we, elk op een eigen, te onderscheiden wijze, aan het woord gelaten over 

de middeleeuwse teloorgang van de literatuur.  

 

Hoe staan de commentatoren uit dit hoofdstuk nu ten opzichte van de beide categorieën in de 

literatuurkritiek die we aan het slot van Hoofdstuk 3 onderscheidden als de propedeutische en de 

catechetische? We kunnen daarover zeggen dat Erasmus, door een grote mate van ‘diplomatie’ aan 

de dag te leggen bij zijn pleidooi voor de humaniora, en daarenboven een ‘theorie’ te onwikkelen 

over de verenigbaarheid van voor-christelijke en christelijke klassieken (de pietas litterata, 

uitgewerkt in zijn Adages), een gecombineerde propedeutisch-catechetische literatuurkritiek heeft 

mogelijk gemaakt. Positief naar beide tekstsoorten toe heeft hij vermeden de negatieve, 

catechetische kritiek te veroordelen. Door zich telkens rekenschap te geven van de kwetsbaarheid 

van de wapenstilstand tussen beide soorten van kritiek, heeft hij voorwaarden geschapen voor de 

heropleving van een humanistisch, algemeen vormend onderwijs.  

 

Luther heeft, enigszins in lijn met Erasmus, de propedeutische categorie in de literatuurkritiek van 

bijbelse inhouden voorzien, zonder op enige manier de laatste met de profane epische 

voorbeeldtekst te willen verwarren. Hij heeft – slechts gedeeltelijk met succes bekroond – de strijd 

aangebonden tegen het middeleeuwse verval van het epische vermogen de erfenis van zijn cultuur 

in de volkstaal en voor iedereen verstaanbaar na te vertellen.  

 

Vives daarentegen heeft de intenties van Erasmus omgebogen naar een rationeler en ‘moderner’ 

wereldbeeld. Het compendium van visies dat hij geeft op de literaire voorbeeldtekst toont dat 

afwijzing van de klassieken in de opvoeding op basis van het corrumperende gevaar van passie en 

verbeelding een optie kan zijn bij de vorming van zo’n wereldbeeld. Van onze drie bijdragen uit de 

Renaissance is het Vives die het meest de toon zet van ‘les Modernes’ in de Nieuwe Tijd. Vives’ 

De tradendis disciplinis en zijn De anima et vita vormen de basis voor het devies van denkers als 

Descartes en Comenius, volgens welk traditionele teksten de ontwikkeling van wetenschap en rede 

eerder in de weg staan dan ze te bevorderen (zie ook Hoofdstuk 7).  
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6. Samenvatting van de strekking der besproken commentaren 
 

Correctie van een vertrouwd beeld 

Bij aanvang van deze studie hebben we gezien dat de invloeden van Plato en Aristoteles in de 

huidige historische literatuurkritiek als overheersend gelden. Aan het eind van de studie blijkt dat 

dit beeld bijstelling verdient met betrekking tot de late Oudheid, de Middeleeuwen en de 

Renaissance. In het tijdvak dat hier bestudeerd is werd de invloed van het koppel Plato-Aristoteles 

door die van Plato-Augustinus overstemd.  

 

Met het woord ‘koppel’ duiden we hier op de afhankelijkheidsrelatie tussen twee commentaren in 

hun visie op de literaire voorbeeldtekst. Zo sprak Plato zijn ban uit over de dichters met de 

bedoeling daarop een antwoord uit te lokken bij zijn leerling Aristoteles. Aristoteles heeft op zijn 

beurt een visie op het onderwerp ontvouwd dankzij Plato’s thematisering ervan. Bij het tweede 

koppel, Plato-Augustinus, is de relatie vanwege het tijdsverschil tussen beide auteurs niet 

wederzijds, maar is Augustinus’ afhankelijkheid van Plato daarentegen evident. Bij zijn afwijzing 

van de dichtkunst baseerde Augustinus zich op het gezag van daarmee corresponderende 

uitspraken van Plato. De hoofdlijnen van het denken over de literaire voorbeeldtekst vanaf Plato tot 

Luther werden aldus niet door het eerste maar door het laatste koppel bepaald. (Als we beseffen dat 

Plato noch Aristoteles op het gebied van de literaire opvoeding geraadpleegd werden gedurende de 

Middeleeuwen, maar Augustinus die zich op Plato baseerde deste meer, is dit op zichzelf genomen 

een ‘open deur’.) 

 

 

 

Twee categorieën in de pedagogische literatuurkritiek 

Plato en Aristoteles hebben hun pedagogische literatuurkritiek geleverd binnen de context van een 

– in de Conclusie van Hoofdstuk 3 besproken – propedeutische literatuurkritiek. Deze op de 

Grieks-klassieke paideia gebaseerde literatuurkritiek typeerden we als: op algemene vorming 

gericht, overwegend positief naar de literaire voorbeeldtekst toe en zelfkritisch. Het koppel Plato-

Augustinus is te zien binnen de context van een catechetische literatuurkritiek. Deze is zoals we 

zagen een in de Oudheid aan het sacrament van de doop verbonden, op christelijke dogmatiek 

gebaseerde literatuurkritiek die gericht is op bijbelonderwijs. Haar commentaren tonen zich 

uitsluitend – en vaak in negatieve zin – kritisch over andere dan bijbelse literaire voorbeeldteksten. 

In de huidige historische literatuurkritiek ontbreekt de catechetische literatuurkritiek. Toch zet juist 

zij de toon van de commentaren tot 1600 (zie ook Bijlage).  

 

Wat leren de successieve commentaren ons over de invloed van deze catechetische literatuurkritiek 

in de eeuwen tussen 200 en 1600? In de eerste plaats demonstreren zij het universele gezag dat de 

bijbel kreeg toebedeeld bij het denken over opvoeding. De bijbeltekst werd in deze eeuwen in 

pedagogische en propagandistische zin aangewend als universele bron van morele voorbeelden en 

leerstellingen. De klassieke, kritisch-literaire behandeling van de voorbeeldtekst verdween daarbij 

uit het zicht. Volgens een aantal besproken commentaren diende de bijbeltekst de bestaande 

literaire voorbeeldtekst geheel te vervangen. De reeds bestaande teksten werden op hun beurt als 
bron van grammaticale tekstbeschouwing gezien, meer dan als bron van algemeen vormende, 

propedeutische kennisoverdracht.  

 

Augustinus stelde de behandeling van grammaticale regels centraal. De profane voorbeeldtekst 

diende het aanleren van deze regels, waarnaast namen, feiten en gebeurtenissen in de verhalen een 

allegorische, exemplarische duiding kregen. In de klassieke tekstbehandeling kwam de fase van het 

aanleren van feitenkennis, in zijn context van het heroïsche – of epische – verhaal, de exegesis of 

enarratio historiarum, in dienst te staan van de bijbelkennis. Naar aanleiding van een uitgebreide 
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studie over het verval van het middeleeuwse onderwijs kwam de humanist Vives tot de conclusie: 

‘het exegetische deel is uit het grammaticaonderwijs verloren gegaan’.  

 

 

 

Verlies aan pedagogisch bereik 

Volgens Vives’ tijd- en – deels – geestesgenoten Erasmus en Luther is de voorbeeldtekst door 

middeleeuwse geestelijken geweld aangedaan juist vanwege het dienstbaar stellen aan het 

begrijpen van de bijbel. ‘Naargelang de ijver waarmee zij hun diensten hebben geleverd, hebben zij 

een grotere schade aangericht’, schreef Erasmus. In de late Oudheid en de vroege Middeleeuwen 

werd het discours beheerst door verscherping van tegenstellingen tussen bijbelse en niet-bijbelse 

teksten. Sinds de late Middeleeuwen werd het daaruit voortgevloeide verlies aan literaire teksten 

als bron van historische kennis als een gemis ervaren. Verlies aan ‘geleerdheid’, zoals de 

humanisten het noemden, werd in de commentaren van de drie laatstgenoemde auteurs betreurd.  

 

Volgens de gecombineerd catechetisch-propedeutische kritiek van deze drie auteurs – elk heeft op 

eigen wijze getracht beide invloedssferen recht te doen – verloor de profane voorbeeldtekst zijn 

algemeen vormende karakter van een encyclopedische kennisoverdracht. Uit onze studie blijkt dat 

dit voortkwam uit de veranderende opvatting over literatuur door de hier ‘catechetisch’ genoemde 

literatuurkritiek. Ter wille van de catechese werden (en worden) op basis van het eerste en tweede 

Gebod uitingen van kunst en de verering van verschijnselen van de wereld afgewezen. De 

traditionele plaats van literatuur in de opvoeding wordt daarbij gezien als – nu eens te gedogen, dan 

weer af te wijzen – obstakel. In de Oudheid hebben interpretaties van kerkvaders de toon gezet 

voor deze literatuurkritiek. Zo heeft Basilius in een klassiek geworden werk het symbolisch 

omduiden van historische kennis in een christelijke betekenis ingang doen vinden en heeft 

Augustinus in een aantal van zijn hoofdwerken een pleidooi gehouden voor het scheiden in het 

onderwijs van zakelijke kennis en verhaal als nut van onnut. De commentaren van Augustinus en 

de daarop voortbouwende commentaren wettigden de verwijdering van (profane) literatuur uit het 

pedagogische proces.  

 

Stellen we daartegenover de visie van het humanisme dat kennis ‘gebrekkig en blind is als zij niet 

door de muzen wordt gevoed’ (Erasmus), dan wordt daarmee een verlies aangegeven. Wie bij de 

opvoeding de muzen verwaarloost komt volgens deze visie kortzichtig in het leven te staan. 

‘Natuur en essentie van alles’ kunnen door de muzen begrepen worden, aldus weer Erasmus. 

Literaire geschiedschrijving biedt, zo wordt opnieuw in de moderne commentaren van Bruner en 

Frye benadrukt, de jeugd een breder en kritischer zicht op cultuur en maatschappij. In schoonheid 

herkent de humanist het instrumentele belang voor de opvoeding van het openen der ogen voor 

grotere gehelen. Schoonheid stelt in staat de dingen ‘in hun volle realiteit’ te zien, zo haalde Frye 

Matthew Arnold aan, verhalen helpen ons onze ‘kortzichtigheid te overwinnen’, zo verwoordde 

Bruner het. Het pleiten voor verwijdering daarvan uit het leerproces, hoe legitiem ook in 

godsdienstig-ethisch opzicht, levert, zo moeten we concluderen, een essentieel verlies op in het 

pedagogische bereik. (De reden waardoor de status van het literaire onderwijs in de laatste eeuwen 

verder ondermijnd is is volgens Guillory overigens de markt, volgens Frye the myth of progress.) 
 

De stelling die we bij sommige auteurs vonden dat de christelijke godsdienst zich in de late 

Oudheid en de Middeleeuwen in overwegend positieve zin heeft ontfermd over de klassieke erfenis 

uit de Oudheid gaat, gezien de bestudeerde commentaren, op zijn minst niet op voor de literaire 

voorbeeldtekst tot 1600. Reacties op het verwaarlozen van die erfenis door humanistische 

onderwijsinrichters in de Renaissance lijken legitiem en realistisch, eerder dan te zijn ingegeven 

door een behoefte aan profilering in maatschappelijk elitisme of het willen polariseren van het 

debat.  
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De ‘kerstening van Clio’ duidt al met al niet alleen op winst, behaald door christelijke 

geloofsverkondiging, zij duidt tevens op verlies. De vraag of dat verlies door commentaren van na 

1600 gecompenseerd wordt is deels – en in negatieve zin – in Hoofdstuk 1 beantwoord door Frye 

en Guillory. Hierna, in Hoofdstuk 7, maken we speculatieve toespelingen op het idee dat de 

dominantie van de catechetische invloedssfeer zich ook de laatste eeuwen handhaaft, zij het in een 

veelal geseculariseerde vorm. 

 

 

 

Het probleem van de nabootsing 

Het grootste probleem in de beide onderscheiden categorieën van literatuurkritiek vonden we in de 

nabootsing van rolmodellen. Bij zowel de propedeutische als de catechetische literatuurkritiek staat 

de betekenis van het literaire rolmodel centraal. De propedeutische visie uit de Oudheid is 

eenvoudig te omschrijven. Bewondering voor ‘het edelste’ en voor de verhevenheid van ‘grootse 

daden’ is bevorderlijk voor de opvoeding (Horatius, Quintilianus), mits het gevaar van dweperij en 

nabootsing van ongewenst gedrag daarbij in acht wordt genomen (Plutarchus). In het meest 

complete werkje over het onderwerp uit de Oudheid verdedigt Plutarchus – in lijn met Plato’s 

Protagoras en Quintilianus vóór hem – de bevordering van een moreel onderscheidingsvermogen 

door aan te zetten tot kritische bestudering van literaire personages.  

 

In Plato’s – voor discussie bedoelde – voorstelling van zaken in zijn Politeia echter wordt de 

veranderlijkheid en de immoraliteit van het voorbeeldgedrag van literaire personages als 

pedagogisch onaanvaardbaar gezien. Het grootste gevaar is volgens Plato de corrumpering van het 

verstand door de nabootsing van wat juist ‘het verstandelijke deel van de ziel’ in de weg zit: het 

emotionele en veranderlijke. Aristoteles geeft Plato’s afwijzing van de nabootsing de 

tegenovergestelde kwalificatie van plezierig en juist leerzaam en van filosofische waarde te zijn. 

Naar aanleiding van Plato’s uitspraken verdedigen vervolgens Platonisten en Neoplatonisten het 

pedagogische belang van biografieën van beroemde personages.  

 

Augustinus betrekt naar apologetisch gebruik Plato’s uitspraken bij een christelijke argumentatie. 

In een aangescherpte versie van Plato’s zwaarste aanval (‘wat dient te verdorren wordt gevoed’) 

stelt Augustinus in zijn Belijdenissen de nabootsing van rolmodellen gelijk aan een immoreel 

voorbeeld dat hij bij de blijspeldichter Terentius vond. In een andere, meer filosofische kritiek stelt 

Augustinus dat als iets of iemand, bijvoorbeeld in de (dicht)kunst, wordt nagebootst en zo niet 

overeenstemt met de innerlijke waarheid, die Christus is, er sprake is van een ernstige leugen. ‘In 

Christus’, of in de navolging van Christus’ navolger de heilige, komt de mens alleen tot zijn ware 

zelf. In de navolging van een literaire personage raakt men op een dwaalspoor.  

 

Basilius’ omduiding van de voorouderlijke held in een historisch ongearticuleerde heilige zal in de 

Middeleeuwen norm zijn. Begrippen als voortreffelijkheid en deugdzaamheid (virtus, Latijn voor 

het Griekse arete) krijgen daarbij een gekerstende betekenis. Het begrip roem is in de christelijke 

versie alleen bedoeld met het oog op ‘de roem van God’ en het menselijke streven naar de ‘andere 

wereld’.  
 

Bijdragen die zich kort en goed in het voorgaande in hun geheel of grotendeels gewijd hebben aan 

literatuur in onderwijs en opvoeding vonden we bij Plutarchus, Basilius, Erasmus (1520), Vives 

(1531) en (Bruner-)Frye (1963). Deze werken resumeren en representeren de pedagogisch-literaire 

inzichten van respectievelijk de propedeutische, catechetische, propedeutisch-catechetische, 

‘moderne’ en wetenschappelijke visies. In onze tijd bieden Frye (1963) en Bruner (1990) de meest 

complete – ontwikkelingspsychologisch, literatuurhistorisch en folkloristisch gefundeerde – 

pedagogische literatuurkritiek. 
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7. Appendix. Speculaties over de doorwerking van oude literatuurkritiek in nieuwe tijden.  

 

De longitudinale werkwijze in deze studie is met betrekking tot de eeuwen na circa 1600 niet aan te 

houden. In Hoofdstuk 1, Begripsbepaling, terreinverkenning en een vraag aan de geschiedenis, 

gaven we aan waarom niet (zie aldaar onder ‘De vraagstelling van het onderzoek’ en 

‘Verantwoording van de longitudinale aanpak’). Een en ander heeft te maken met de vrij plotseling 

optredende toename van argumenten die kritische commentaren vanaf die tijd (van de hand van 

Comenius, de Jansenisten, Rousseau, de Philantropijnen, om enkele auteurs te noemen) te zien 

geven. Bij de reeds bekende bezwaren tegen de klassieke voorbeeldteksten voegen zich nu die van 

een veronderstelde nutteloosheid van literatuur in vormen van onderwijs die zich in toenemende 

mate op wetenschap en nijverheid richten. Het willen handhaven van een literair en classicistisch 

leerplan staat de opwaardering in de weg van een pedagogisch empirisme, dat de eigen 

waarneming van natuur en omgeving centraal stelt. Om deze reden beperkten we ons in ons 

onderzoek tot de tijd van voor 1600. Om toch een brug te slaan tussen het voorgaande hoofdstuk en 

de terreinverkenningen uit Hoofdstuk 1 willen we de lezer onze speculaties over de tussenliggende 

periode, zij het bij wijze van appendix, niet onthouden.  

 

Mede op basis van wat in het eerste hoofdstuk aan de orde kwam stellen we ons de vraag in 

hoeverre er sprake is van een teruggang van de literaire voorbeeldtekst in onze tijd. Vergelijken we 

onze huidige situatie met die van de zestiende eeuw, toen op elke Latijnse stadsschool naast de 

bijbel verhalen in de oude talen favoriet waren en in het openbare leven werden ge(re)citeerd, toen 

diezelfde verhalen als ‘modellen’ dienst deden voor literatuur en beeldende kunst, en als we 

vervolgens zien hoe zwaar de voorbeeld-ige tekst het nadien te verduren krijgt, en hoe in de vorige 

eeuw tenslotte reminiscenties aan een literaire standaard verdwenen lijken (in Hoofdstuk 1 

ontmoetten we in dezelfde lijn een gemis aan historische referenties in het huidige canondebat), 

dan kunnen we van een dramatische teruggang spreken in onze tijd. In de zeventiende, achttiende 

en – hoewel kwantitatief al minder – in de negentiende eeuw vinden we nog uitvoerig 

gedocumenteerde verhandelingen over literatuur in het onderwijs (zie Bijlage), in onze tijd is 

historisch onderlegde, pedagogische literatuurkritiek, alsmede het onderzoek daarnaar, schaars. 

Vanuit dit laatste oogpunt kan het geen kwaad onze gedachten te laten gaan over een periode die 

zich tot op heden slecht in kaart heeft laten brengen. Pretenties daarmee vaste grond te kunnen 

bieden voor het doen van hypothesen koesteren we daarbij echter niet. 

 

 

 

Het idee van de vooruitgang  

Nemen we ‘het idee van de vooruitgang’ als vertrekpunt voor de gebeurtenissen in de laatste 

eeuwen. Al vóór de eerste kenmerken van de moderne tijd hun invloed deden gelden, zoals de 

erkenning van een wetenschappelijk wereldbeeld als loot aan de stam van het religieuze 

wereldbeeld, doet ‘het idee van de vooruitgang’, gevoed door een groeiende intellectuele 

belangstelling aan het eind der Middeleeuwen, opgeld. De toenemende belangstelling in de 

Renaissance voor voor-christelijke en christelijke teksten uit de Oudheid maakt zienswijzen over 

vooruitgang en techniek toegankelijk die lange tijd obscuur waren.Eenmaal gedrukt, vermeerderd, 
becommentarieerd en door humanisten in het onderwijs verwerkt, geven deze teksten aanleiding tot 

het ontstaan van een nieuw wereldbeeld. Zij vormen de geestelijke voedingsbodem voor het doen 

van uitvindingen, ontdekkingsreizen en voor een encyclopedische verzamelwoede op tal van 

gebieden.  

 

De destijds geuite kritiek op de wetenschappelijke duisternis der Middeleeuwen laat zich zo door 

een in alles zichtbaar wordend zelfvertrouwen compenseren. Geschriften van Francis Bacon en 

René Descartes moedigen daartoe aan. Deze typisch ‘moderne’ filosofen helpen het zelfstandig 

redeneren te ontwikkelen en het aardse lot in eigen hand te nemen. Door hen ingenomen stellingen 
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bieden het opkomende zelfvertrouwen een theoretisch fundament. In de geschriften van dezelfde 

filosofen ontwikkelt zich echter tevens een anti-humanistische gezindheid. De overtuiging dat 

traditie en de bevoorrechting van de Ouden de vooruitgang eerder hinderen dan bevorderen 

verbinden genoemde auteurs – die zich inmiddels niet altijd meer bewust zijn van wat de 

revitalisering van ‘de’ Ouden had veroorzaakt – paradoxalerwijze aan hun stellingen.
1
 De Ouden 

zijn, zo wordt daarbij gesteld, op tal van gebieden, alsook op literair gebied, door tijdgenoten te 

evenaren. Fysische en geografische ontdekkingen geven klassieke iconen als Aristoteles en 

Romeinse auteurs het nakijken. Ook wint het ‘moderne’ – christelijke – epos in de eigen taal veld, 

vanuit Italië (Tasso en Ariosto) naar het Noorden toe, Frankrijk (Desmarets de Saint-Sorlin), de 

Nederlanden (Vondel), Engeland (Milton). Volgens de ‘modernen’ weten epici in deze landen 

Homerus en Vergilius naar de kroon te steken. Protestanten en katholieken blijken hierin 

eensgezind: de Ouden dienen te worden bemeesterd, dan wel het zwijgen opgelegd te krijgen.  

 

Door een veelheid van gebeurtenissen verandert nu het betrekkelijk heldere en eenduidige spoor 

van de door ons in de vorige hoofdstukken beschreven commentaren van lieverlee in 

veelsporigheid. Een leidende factor is hierbij de opkomst van het ‘idee van de vooruitgang’ dat 

door ‘Modernes’ als Descartes rond de helft van de zeventiende eeuw gepropageerd werd. De in 

1859 door H. Rigault gedoopte ‘Querelle des Anciens et des Modernes’
2
 steekt dan wat we hier 

zijn Januskop zouden willen noemen op: verwachtingen naar de toekomst gaan vergezeld met 

misprijzingen naar het verleden. (Of, zoals we hierboven bij Vives zeiden: de deur die zich naar de 

vooruitgang opent sluit de weg naar de verteltraditie uit de Oudheid.) Het anti-literaire karakter van 

dit modernisme, gevoed door de opkomst van het wetenschappelijke denken, werd nog eens 

versterkt door een Augustijns rigorisme dat in deze tijd in godsdienstige kringen herleeft.
3
 Niet 

alleen is dit in Frankrijk (Jansenisten), Duitsland, de Nederlanden (Piëtisten) en Engeland 

(Puriteinen) het geval, maar ook bij hervormingsbewegingen in oostelijke landen, zoals Tsjechië 

(Boheemse Broeders).  

 

De belangrijkste verwijten van ‘les Modernes’ tegen ‘les Anciens’ (lees: de voor-christelijke, 

klassieke teksten, hun bewonderaars en navolgers) zijn 1
e
 dat de laatste heidens zijn en om die 

reden moreel verwerpelijk en ten principale de mindere van hun christelijke opvolgers, en 2
e
 dat de 

vooruitgang de waarde van het oudere ten opzichte van het nieuwere doet afnemen, zodat het 

                                                 
1
 In navolging van Bacon had Descartes al in 1619, als 23-jarige, traditie afgewezen als autoriteit, wegens de onzekere 

factoren die erin belichaamd werden (Gaillard 1996: 74-77; Murray 1973: 329). In zijn laatste werk, Traité des 

passions (1649), waarin hij aan Vives refereert, bevestigt Descartes deze stellingname. Wat de Ouden leerden is niet 

alleen ongeloofwaardig en magertjes, maar de zoektocht naar waarheid kan ook pas succesvol zijn als de paden die zij 

uitgezet hebben alle worden afgewezen (Aldridge 1973: 76). 
2
 In zijn Histoire de la querelle des anciens et des modernes verklaart Rigault het ontstaan van het vooruitgangsdenken 

sinds de late Middeleeuwen uit invloeden van Augustinus’ De stad van God. Eenmaal ontbrand zet de strijd zich voort 

aan de overkant van het Kanaal, hoewel kleiner van omvang dan in Frankrijk. In zijn bekende The Battle of the Books 

(1697) laat Jonathan Swift ‘Moderns’ als Bacon, Descartes en Dryden (de vertaler van de Aeneis in het Engels) op de 

Parnassus in debat gaan met ‘Ancients’ als Aristoteles en Vergilius. De modernen laten zich typeren door het 

wetenschappelijke, rationele denken, de klassieken door het humanistisch-literaire denken (Murray 1973: 336). 
3
 Magne 1976: 602. Zie ook: Gheeraert 1998; Gouhier 1978, 1987. In Franse leerboeken van katholieke zijde wordt ter 

onderstreping van de vermeende zedenverwoesting door dichters de Belijdenissenpassage in stelling gebracht die we in 

Hoofdstuk 3 bespraken: “Maar wee gij stroom der menselijke gewoonte”. Zo bij Bernard Lamy (1678, 1998: 163), 

Charles Rollin (1745: I, 333) (“[N]ous devons être bien plus effrayés de ce que dit Saint Augustin contre les Fables des 

Poëtes. Il regarde la coutume où l’on étoit de les expliquer dans les Ecoles Chrétiennes, comme un funeste torrent 

auquel personne ne résistoit, & qui entraînoit les geunes gens dans l’abyme de la perdition éternelle. Vae tibi flumen 

moris humani!”), en in het spraakmakende pamflet tegen ‘de houtwormen der cultuur’ van Jean-Joseph Gaume (1851: 

94-98) (“Malheur à toi, torrent de la coutume! […] Et vous, maîtres, professeurs, régents, […] qui ne craignez pas d’en 

proposer comme modèles Horace, Catulle, Terence, bien plus dangereux que Virgile; […] écoutez comment saint 

Augustin juge votre conduite. […] Ne l’oublions pas, l’histoire d’Augustin est plus ou moins l’histoire de tous les 

jeunes gens; l’histoire de son cœur est l’histoire du cœur humain.”) Vooral Rollins studieboek bleef lange tijd – ook in 

Engeland – gezaghebbend onder pedagogen.  
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oudere het nieuwere steeds meer in de weg staat.
4
 Deze beide argumenten van ‘les Modernes’ 

zullen de laatste eeuwen opgeld blijven doen. Voor literatuurhistorici geven zij reden tot 

pessimisme. De ‘myth of progress’ zou, aldus Frye (zie Hoofdstuk 1), een anti-dichter mythe 

hebben voortgebracht. “Since Descartes we have seen a startling break with tradition in literature 

and the arts”, stelt M.L. Clarke.
5
 Het gepaard gaan van het idee van de vooruitgang in de 

wetenschap met het verval van literatuur en kunsten “has not been contradicted, and, indeed, there 

is a considerable amount of evidence to support it”, aldus, recentelijk, de voorzichtige bewoording 

van een specialist op het gebied van het vooruitgangsdenken.
6
  

 

Boegbeelden van de vooruitgang als Voltaire, d’Alembert en Gibbon stelden in hun tijd zelf vast 

dat de esprit géométrique, die de achttiende eeuw in zijn greep had, bezig was in heel Europa de 

smaak voor literatuur te vergallen. In een brief van 22 augustus 1741 schreef Voltaire dat hij het 

vak natuurkunde had liefgehad. ‘Maar nu dat vak begonnen is alle kunsten de kop in te drukken 

weiger ik natuurkunde nog als iets anders te zien dan als ongewenst tiran.’ D’Alembert, in de 

inleiding van hét orgaan van wetenschappelijke vooruitgang, de Encyclopédie van 1751, stelt dat 

de heersende, empirische geest een sfeer geschapen heeft waarin literatuur noch kunsten kunnen 

gedijen.
7
 In zijn jeugdwerk Essai sur l’étude de la littérature (1761) klaagt Edward Gibbon over 

dezelfde Encyclopédie dat de humaniora er zijn ondergebracht bij de abstracte en theoretische 

wetenschappen. In hetzelfde essay betreurt hij dat grammaticaleraren zich nog alleen bezig houden 

met geheugenoefeningen, onder verwaarlozing van “the nobler faculties of imagination and 

judgment”.
8
  

 

Driekwart eeuw later is het in Engeland eveneens het paradepaard van de vooruitgangsfilosofie, de 

Encyclopaedia Britannica van 1824, dat tot minachting van de klassieken aanmoedigt. “An 

institution for education which is hostile to progression [like literature], is, therefore, the most 

preposterous, and vicious thing, which the mind of man can conceive.” James Mill, die dit schreef 

in zijn lemma over opvoeding, voegde eraan toe dat naarmate de mens meer progressive is hij zijn 

bestemming des te beter vervult. Zomin literatuur iets bijdraagt aan het spinnen van katoen, het 

afschaffen van armenwetten of van commerciële hindernissen hebben exacte wetenschappen aan 

literatuur iets te danken, aldus een tijdgenoot. Literatuur is slechts een verleider, om niet te zeggen 

een hoer.
9
  

 

Zoals gezegd werd deze anti-literaire kritiek versterkt door Augustijns georiënteerde pedagogen.
10

 

Het concept van een literatuurvijandige ‘vooruitgang’ lijkt niet los te zien van de theologie, waarin 

                                                 
4
 Highet 1957: 262-269. Een helder zicht op de complexiteit van het debat biedt het lemma van A. Owen Aldridge 

(1973): ‘Ancients and Moderns in the eighteenth century’ in The dictionary of the history of ideas. 
5
 “Descartes compared the study of antiquity to foreign travel; it was useful, he said, to know something of the manners 

of different nations, but when too much time was spent in travelling, men became strangers to their own country, ‘and 

the overcurious in the customs of the past are generally ignorant of those in the present’” (Clarke 1959: 175-176).  
6
 Spadafora 1990: 62, 62n56. 

7
 Green 1950: 4. 

8
 Crane 1967: 91. De ‘nederlaag der auteurs’ in de ‘oorlog’ met het grammaticaonderwijs vonden we al in de 

Middeleeuwen (zie hst. 4 noot 24) en opnieuw in de 16
e
 eeuw (Bot 1955: 145 e.v.).  Latijnse scholen begonnen steeds 

vaker pas in hogere klassen met de auteurs.  
9
 Crane 1967: 124-130. 

10
 Representatieve, theologisch gemotiveerde, pedagogische literatuurkritieken van de laatste eeuwen vonden we in Jan 

Amos Comenius’ Didactica magna, hst. 25 (1657) en werken van de reeds genoemde Bernard Lamy (Nouvelles 

réflections sur l’art poétique, 1678), Charles Rollin (Traité des études: De la manière d’enseigner et d’étudier les 

belles-lettres, par rapport à l’esprit & au cœur, 1731) en Jean-Joseph Gaume (Le ver rongeur des sociétés modernes, 

ou le paganisme dans l’éducation, 1851). Secundaire literatuur over deze werken is summier en dikwijls inadequaat. 

M.b.t. Comenius zie: Nováková 1990, Paulsen 1919 I: 477-480, Schaller 1967: 294; m.b.t. Lamy: Gaillard 1996: 63-

66, Gheeraert 1998, Kapp 1982: passim;  m.b.t. Rollin: Savariau 1995: 710; m.b.t. Gaume: Fournet 1909, Schucan 

1973: 226-229. 
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de idee van de vooruitgang volgens sommigen haar oorsprong vond.
11

 Als aanreiker van deze 

hypothese laten we Carl Becker, die met zijn The Heavenly City of the eighteenth-century 

philosophers (1932) als de profeet geldt van een door het christendom gekleurd verlichtingsideaal, 

aan het woord. Zo schreef Becker in het lemma ‘Progress’ van de Encyclopedia of the Social 

Sciences: ‘Zoals geformuleerd door de philosophes was de leer van de vooruitgang niet meer dan 

een, hoewel belangrijke, aanpassing van de christelijke leer van de Verlossing; wat nieuw was was 

het geloof in de menselijke goedheid en de doelmatigheid van een bewust gebruik van de rede om 

een aards Utopia te scheppen’.
12

  

 

Trekken we Beckers visie van de christelijke uitgangspunten bij de verlichtingsfilosofen door naar 

Rousseau’s Émile, “das Paradigma moderner europäischer Pädagogik”,
13

 dan zijn ook daar 

‘geseculariseerde’ denkpatronen te vinden die we eerder in christelijke bronnen, zoals bij 

Augustinus, tegenkwamen. Rousseau transformeert, zo is de aanname, de confessionele 

argumentatie tegen de voorbeeldtekst tot een onderdeel van een revolutionaire ‘tegencultuur’. 

 

 

 

Cultuur en tegencultuur beide schatplichtig aan ‘Cassisiacum’? 

Op ‘een zwoele oktobermiddag’ in 1749 kreeg Rousseau, terwijl hij lopend vanuit Parijs onderweg 

was naar zijn vriend Diderot in Vincennes, en nadat hij een advertentie had gelezen in de Mercure 

de France over een prijsvraag voor een essay (over de goede of kwade werking van wetenschappen 

en kunsten op de zeden), de beroemde inspiratie dat de mens van zich uit goed is maar slecht wordt 

door zijn instellingen. Volgens Hans Robert Jauss komt de beschrijving van die gebeurtenis, in de 

autobiografische Confessions, overeen met de beschrijving van Augustinus’ bekering in diens 

Confessiones. Bij Rousseau heeft de inhoudelijke omkering van de leer van de erfzonde zo, in een 

overeenkomstige beschrijving als bij Augustinus, een plaats gekregen.
14

  

 

Voor genoemde prijsvraag schreef Rousseau het prijswinnende essay, het Discours sur l’origine de 

l’inégalité. De mens beschikt bij zijn geboorte, zo stelt hij daarin, over twee instincten: die van de 

eigenliefde, ten behoeve van het zelfbehoud, en die van het medelijden, of de aangeboren neiging 

zich het lijden van de ander aan te trekken. Beide ‘instincten’ gaan vooraf aan rede en reflectie. De 

voornaamste bron voor moraliteit is niet te zoeken in het menselijke vermogen tot intellectuele 

vervolmaking, maar in de diepere, natuurlijke gevoelens van de mens.
15

 Alles wat beantwoordt aan 

die natuurlijke gevoelens is goed, alles wat daarbovenuit wordt nagestreefd zijn slechts bronnen 

van ongeluk, onvrijheid, immoraliteit. De wetenschapper misbruikt zijn nieuwsgierigheid door de 

natuur experimenteel te willen beheersen. Het ware, gelukkige bestaan baseert zich op gevoelens 

en impulsen.  

 

                                                 
11

 Refererend aan een aantal prominente historici betoogt W. Warran Wagar, adept van Carl Beckers hypothetische The 

Heavenly City, dat een ‘recente verschuiving van opinie’ plaatsvindt van de oudere gedachte van het idee van de 

vooruitgang als ‘een specifieke moderne notie’ naar “the now orthodox belief that it is merely a ‘bastard offspring’ of 

the Christian world-outlook” (Wagar 1969: 19; curs. G.E.). Twee decennia later constateert David Spadafora inderdaad 

in een uitgebreide studie dat in de 18
e
 eeuw pas sprake was van leerstellingen over vooruitgang in hun geseculariseerde 

betekenis. Na de dood van Newton in 1727 was ‘het tijdperk van Newton en Locke’ pas begonnen. Pas toen werden in 

naam van ‘secularisme, humaniteit, kosmopolitanisme en vrijheid’ ambitieuze, filosofische programma’s gestart 

(Spadafora 1990: 8-10). Voordien waren (in Engeland) de puriteinen actief de vooruitgangsgedachte gestalte te geven. 

Met een open oog voor de uitvindingen die de wereld veranderden, plaatsten zij deze gedachte in een chiliastisch-

theologische en vervolgens in een seculiere context: “God intended the two to proceed hand in hand” (Spadafora 1990: 

86-132). Zie ook Nisbet 1980 voor deze ‘vernieuwde’, historische visie op het idee van de vooruitgang (overigens al te 

vinden in Rigault 1975, Chapitre II).  
12

 Becker 1969: 14. 
13

 Blankertz 1982:  69-79. 
14

 Jauss (1982: 237) vergelijkt Rousseau’s Confessions I, 351 met Augustinus’ Confessiones 9, XII, 28. 
15

 Green 1950: 12. 
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Tot zover is Rousseau’s – nog steeds actuele – kritiek op het vooruitgangsideaal te volgen. Zijn 

ideeën gelden in veel kringen als bevrijdend. De reden echter dat we Rousseau hier aan de orde 

stellen is gelegen in zijn invloedrijke visie op cultuur en het onderwijs daarin. Zo trekken er 

wolken samen rond de acceptatie van de literaire voorbeeldtekst. Het kwaad dat Rousseau 

voorspiegelt als inherent aan cultuur en wetenschappen is veelomvattend. Rousseau’s scenario-

van-hoop over de natuurlijke gevoelens van de mens verandert in een overheersend doemscenario 

als het om cultuur gaat. Terwijl Rousseau zegt zich in zijn Émile op de ‘Plato’ uit de Politeia te 

baseren, is dit niet dezelfde ‘Plato’ die we eerder tegenkwamen, met zijn ironie, en, binnen de 

context van een dichterlijke alomtegenwoordigheid, zijn behoudzucht en verlangen naar traditie als 

sociaal bindmiddel. Dit is eerder, om de vergelijking in herinnering te roepen die we in § 2.7. 

tussen beide maakten, de ‘Augustinus’ die we tegenkwamen, in zijn rigoureuze kritiek inzake 

tradities en de daarmee samenhangende verering van de dichters.
16

  

 

Voorafgaand aan de toelichting op deze boude stelling doen we een beroep op de filosoof R.F. 

Beerling. Aan het eind van een imposante studie over Rousseau’s cultuurprotest onderscheidt 

Beerling een cluster van ‘tendensen en houdingen’ die de Rousseauaanse ‘tegencultuur’ kenmerken 

en die ‘de vergelijkbaarheid van Rousseau en de twintigste-eeuwse tegencultuur veilig stelt’. 

Eerder dan om een leer, een filosofisch stelsel, laat staan een theologisch dogma, gaat het bij 

Rousseau en de doorwerking van zijn ideeën om een moeilijk definieerbaar, historisch 

ongeprofileerd geheel van ‘tendensen en houdingen’. De greep op onderscheidende ontwikkelingen 

– we kunnen daarbij denken aan het debat over de literaire canon in onze tijd – gaat in een 

protestcultuur van antiautoritaire, zichzelf, het gevoel, de heelheid en de natuur zoekende idealen 

verloren.
17

 Als samenvattend kenmerk van deze ‘tegencultuur’ geldt, aldus Beerling, dat de 

grondimpulsen ethisch-religieus zijn. “Gemeenschappelijk is de overtuiging, dat de mens in de 

bestaande samenleving van zichzelf wordt afgeleid en zich daaruit moet terugnemen teneinde zich 

te kunnen hervinden.”
18

 Een ‘extreem dualistisch natuur-cultuurstandpunt’ kan hiermee gepaard 

gaan. “De gesocialiseerde mens vat de natuur op als de ten onrechte vermoorde onschuld.” De 

zoektocht naar wat Beerling ‘het wezenlijke’, ‘het absolute’ en ‘het eeuwige’ noemt blijkt hier, net 

als in Augustinus’ Cassisiacumdialogen, onverzoenlijkheid met de omgeving te behelzen. 

 
Tegencultuur appelleert aan het wezenlijke en stelt zich essentialistisch op tegenover het door de traditie 

gevestigde en in stand gehoudene als het bijkomstige, overtollige en toevallige. De sacrilegia [zoals het 

vernietigen van teksten en van godenbeelden] behoren daarom tot haar meest drastische manifestaties. […] 

Het beroep op het ongedifferentieerde absolute is de gevaarlijkste uitdaging van de sociale orde, ten aanzien 

waarvan het tot vijandschap of onverschilligheid aanzet. Wordt de relatie daarmee of met wat het eeuwige 

wordt genoemd hersteld dan doet niets anders meer wezenlijk terzake en komt de buitenwereld [lees: de 

bestaande sociale orde, G.E.] aan radicale vervluchtiging bloot te staan.
19

 

 

Beerling noemt Rousseau’s filosofie “in diepste zin een religieus geïnspireerde socioculturele 

verlossingsleer”.
20

 De maatschappij representeert de zondeval, de natuur het verloren en terug te 

                                                 
16

 Naast Plato, Augustinus en pedagogen van Port Royal behoorde ook Locke tot Rousseau’s belangrijkste bronnen. De 

suggestie die wel gedaan wordt dat Locke mede aanleiding zou zijn geweest tot literatuurvijandig empirisme in de 

pedagogiek is aan zijn Some thoughts concerning education niet te staven. Niet alleen prijst Locke daarin de fabels van 

Aesopus en Reynard the Fox aan als elementaire leesoefeningen, maar ook, in een adem met het belang van 

experiment en observatie, om voor het ontwikkelen van een juist oordeel over mensen Griekse en Romeinse schrijvers 

te lezen. “Because those ancient Authors observed and painted Mankind well, and give the best light into that kind of 

Knowledge.” Te weten: “Vertue, Knowledge of the World, and Civility” (Locke 1989: 155-156). Twee eeuwen na 

Locke zal zijn landgenoot Matthew Arnold dit kennisaspect in de literatuur in het pedagogische opstel Literature and 

science opnieuw benadrukken. Het ontbreekt de bestaande belles lettres echter aan daarvoor geschikte inhouden, zoals 

grote natuurkundigen en uitvinders. “[T]o know English belles lettres is not to know England. […] The best that has 

been thought and said in the world include the great observers and knowers of nature” (Arnold 1885: 94). 
17

 Voor een overzicht van mogelijke opposities tussen cultuur en ‘tegencultuur’ zie Beerling 1977: 321. 
18

 Beerling 1977: 327. 
19

 Beerling 1977: 330. 
20

 Beerling 1977: 235. 
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winnen Eden. In zijn Discours sur les sciences et les arts (1750) verwenst Rousseau geleerdheid en 

nieuwsgierigheid:  

 
De mensen zijn kwaadaardig; ze zouden nog erger zijn, als ze het ongeluk gehad hadden als geleerden te zijn 

geboren. […] De wetenschappen zijn nutteloos door dat wat ze nastreefden, en nog veel gevaarlijker door de 

effecten die zij teweeg brengen. […] De boekenmakers, de schrijvers en de nutteloze geleerden, die ijdele en 

holle frasen makers, die met hun heilloze paradoxen de fundamenten van het geloof ondergraven en de deugd 

vernietigen. […] Almachtige God, verlos ons van de kennis en de heilloze kunsten van onze vaders en geef 

ons de onwetendheid, de onschuld en de armoede terug.
21

  

 

Rousseau’s boekenhaat is, zo veronderstellen we, een geseculariseerde vorm van een Augustijns 

geïnspireerde literatuurvijandigheid. Waar de wortels van zijn literatuurvijandigheid te vinden zijn 

in het door hem ‘wel honderd keer gelezen’ Entretiens sur les sciences van de al even Augustijns 

geïnspireerde retoriekleraar te Port Royal, Bernard Lamy, wordt dit aannemelijk.
22

 

 

De Émile is een – belangrijke – etappe in de emancipatie van de pedagogiek uit haar omarming 

door theologie en filosofie, aldus Beerling. “Jean-Jacques wil op de hem eigen provocatieve wijze 

laten zien, dat hij anders dan de anderen denkt en zijn tijd uitdaagt. De hele strekking is 

antiautoritair.”
23

 Als pedagoog is Rousseau volgens Beerling “het draaipunt van de traditionele, 

christelijk geïnspireerde pedagogische opvattingen en doelstellingen naar een meer op de wereld 

betrokken benadering.”
24

 In twee passages in boeken II en IV van zijn Émile ondergaat het 

onderwijs in taal, fabel en geschiedenis, telkens in aaneengesloten volgorde, een woordenvloed van 

wantrouwen en negatieve kritiek. De taal in zijn algemeenheid is voor Rousseau, zo vinden we 

opnieuw bij Beerling, gecorrumpeerd tot leugen. “Met de taal komt de leugen in de wereld. […] 

Door dichters en denkers als het edelste menselijke vermogen opgehemeld, heeft zij door haar 

bereidheid zich voor alles te lenen iets weg van een prostituée.”
25

  

 

“Rousseau transposes in a secular key some of the theses of his ecclesiastical forerunners”, schrijft 

Jonas Barish over de Lettre à d’Alembert sur les spectacles. “What distinguishes Rousseau’s 

treatment [van de portroyalisten Nicole en Conti, die hij zich ten voorbeeld stelt] is the impetuous 

eloquence of his pleading, and the vigor with which he fashions a secular framework for what had 

long been primarily a theological argument.”
26

 Als onderzoeker van een aan deze studie verwante 

geschiedenis, namelijk de geschiedenis van commentaren over het theater, onthult Barish de kern 

van Rousseau’s veroordeling van het literaire model. “[T]he whole educational enterprise of Émile 

is an attempt to circumvent [mimesis] as a formative principle.”
27

 Nabootsingen zijn, aldus 

Rousseau, slechts ‘apendeugden’ die in de maatschappij tot even zovele zonden worden. 
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 Holmsten 1994: 66-67 (vert. G.E.). William Boyd (1963: 64, 66) over deze Discours: “Here […] we get to the very 

core of Rousseau’s doctrine of man and society. The sciences and the arts, everything in which society ministers to 

more than the physical being of man, is but a product of a vain curiosity. […] Like the Preacher, he can see nothing but 
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22

 In zijn Confessions schrijft Rousseau: “Je le [Entretiens sur les sciences] lus et relus cent fois ; je résolus d’en faire 

mon guide” (Girbal & Clair 1966: 395n6). In Entretien II (Lamy 1966: 66-69) vinden we een afwijzing van veelweterij 

en de neiging in de Oudheid op elk gebied boeken te willen hebben. De gewoonte ontwikkelde zich daardoor “de ne 
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Je sais que toutes ces vertus par imitation sont des vertus de singe, et que nulle bonne action n’est moralement 

bonne que quand on la fait comme telle et non parce que d’autres la font. […] [L]e goût de l’imitation est de 

la nature bien ordonnée, mais il dégénere en vice dans la societé.
28

 

 

Apen imiteren tenminste nog hun betere voorbeeld: de mens. Maar mensen, “nos Arlequins de 

toutes espéce”, die schoonheid imiteren, maken de schoonheid zelf belachelijk. De oorzaak van de 

nabootsing onder mensen ontstaat uit de wens zich boven zichzelf te verheffen. Als Rousseau in 

zijn project slaagt, zo stelt hij, zal Émile die wens niet koesteren.
29

  

 

De Cassisiacumdialogen van Augustinus, geschreven na het neerleggen van zijn ambt als 

retoriekleraar en als voorbereiding op zijn priesterwijding, kunnen Rousseau tot inspiratiebron 

geweest zijn. We gaven dit al aan in Hoofdstuk 2 (zie aldaar noot 143). In Soliloquia (II, 19.33) 

stelt Augustinus dat waarheid alleen te vinden is in de eigen ziel, ‘het enig bruikbare model’, en 

tevens het enige dat in staat is het ware van het onware te onderscheiden. Wie iets nabootst wat 

buiten zichzelf is wordt tot ‘schaduw’, tot gelijkenis van iets anders. “Turn away from your 

shadow; return to yourself.” Verder worden in Soliloquia II, 10.18 alle vormen van kunst 

afgewezen. ‘Omdat hun eigen natuur hen dwingt vals te zijn – een acteur is een valse Priamus als 

hij een goed gelijkende acteur is, een goed gelijkende afbeelding moet een vals paard weergeven, 

en zo voort. Ik zie niets in deze voorbeelden wat waard is om te imiteren. Want, om waarachtig te 

zijn naar onze eigen natuur, zouden we niet met een andere natuur geconformeerd en ernaar 

nagemaakt moeten worden, en daardoor vals zijn.’  

 

In een dialoog met zijn zoon Adeodatus, De Magistro, ook uit Cassisiacum, schreef Augustinus dat 

woorden en tekens slechts betekenis ontlenen aan ervaring. Over abstracties leren woorden pas iets 

als ze ertoe uitnodigen te luisteren naar de in onze ziel verborgen waarheid, onze innerlijke leraar 

die Christus is. Verplaatsen we ons hierna naar Rousseau’s ideeënwereld, dan vinden we in de 

volgende schets van de ‘ideale’ zoon, i.c. Émile, een overeenkomst met wat Augustinus zijn zoon 

aan ideale eigenschappen en opvoedingsomstandigheden had toegedicht: “[É]lêve de la nature […] 

du goût sans étude, des talens sans art, du jugemens sans connoisances. […] Ô l’aimable 

ignorance”.
30

 In een later werk van Augustinus, De doctrina christiana (4, 3, 5), vinden we het 

volgende ‘Rousseauïsme’: “Kinderen zouden zelfs geen grammaticales, geen instructie in zuiver 

taalgebruik nodig hebben, als het hun vergund was op te groeien en te leven te midden van mensen 

die foutloos spraken.”
31

  

 

 

 

De kwestie van de nabootsing als splijtzwam tussen Anciens en Modernes 

De strijd tegen navolging en nabootsing van literaire rolmodellen in de Nieuwe Tijd, zoals we die 

ook in het huidige canondebat terugvonden in Hoofdstuk 1 in de vorm van een antiautoritair 

protest tegen het veronderstelde elitisme in het onderwijs, is niet alleen het beeldkenmerk van de 

Rousseauaanse tegencultuur maar meer van ‘les Modernes’ in het algemeen. Het protest van ‘les 

Modernes’ beperkt zich niet tot de Rousseauaanse tegencultuur. Als ‘Moderne’, maar dan van 

christelijke snit, schrijft de grote, renaissancistische theoloog en onderwijshervormer Comenius in 

zijn beroemde Prodromus pansophiae dat het uitgesloten is traditie na te volgen als het om de leer 
van alwijsheid, ‘pansofie’ gaat. Volgens Comeniuskenner Klaus Schaller gaat het hier om een 
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kerngedachte uit de ‘Methode der Pansophia’.
32

 Een literaire wijze van uitleggen is in de ogen van 

Comenius ‘weelderig’ en ‘overvloedig’ maar ook overbodig. Overeenkomsten met Augustinus’ 

visie op de overbodigheid van literatuur in zijn Confessiones en De doctrina christiana zijn hier 

opnieuw opmerkelijk (zie Hoofdstuk 3).  

 

Dichters verbergen volgens Comenius – in navolging van Vives – de waarheid achter schmink en 

opsmuk. Zaken laten zich toedekken door woorden.
33

 Ook in zijn Grote onderwijsleer waarschuwt 

Comenius, die in zijn functie van theoloog een hoofdstuk aan het standpunt wijdt dat heidense 

boeken ‘verdelgd’ zouden moeten worden, tegen het gebruik van voorbeelden bij het aanleren der 

moedertaal. ‘Waarom zouden we liever vreemde ogen gebruiken in plaats van onze eigen? De 

mensen moeten hun wijsheid zomin mogelijk uit boeken halen en zoveel mogelijk uit de dingen 

zelf. We voeden mensen op, geen papegaaien.’
34

  

 

De kwestie van de nabootsing van rolmodellen lijkt de splijtzwam tussen ‘les Anciens’ en ‘les 

Modernes’. Het argument als zou gedweeë kritiekloosheid het resultaat zijn van navolging en 

nabootsing wordt telkens weer bestreden door de grote, literatuur minnende pedagogen die de 

Nieuwe Tijd heeft voortgebracht. Reeds Erasmus benadrukte, direct na een pleidooi voor het 

gebruik van voorbeeldteksten bij de kunst van het brieven schrijven, de eenzijdigheid van het idee 

dat voorbeeldige teksten q.q. tot kritiekloze nabootsing zouden leiden. ‘Oordeelsvermogen is 

essentieel bij nabootsing’, zo stelde hij. Tegenstanders van verhaal en literatuur menen dat het 

oordeelsvermogen door de humaniora geschaad wordt en tot kritiekloze navolging leidt. Erasmus 

echter, erkennend dat nabootsing een ongewenste uitkomst van opvoeding en onderwijs kan zijn, 

benadrukt het belang van voorbeeldteksten omdat het oordelen er juist door gescherpt kan 

worden.
35

 Ook Johann Gottfried Herder (“the first influential thinker to emancipate myth from 

rationalist or Christian context or strictures, opening it to world horizons, the dimension of 

historical time and cultural relativism, and deepening its meaning as a profound mode of truth”),
36

  

was die mening toegedaan. Als een ‘Plutarchus’ der geschiedschrijving doceerde Herder dat de 

tijden voorbij zijn van slaafse en gedachteloze eerbied voor de geschiedenis. “Urtheil, 

menschliches Urtheil soll durch die Geschichte gebildet und geschärft werden: sonst bleibt sie ein 

verworrenes oder wird ein schädliches Buch.”
37

 Voor Matthew Arnold, de propagandist van het 

‘humaniseren van de kennis’ door literatuur, geldt de dichtkunst als “criticism of life by gifted 

men.”
38

  

 

In Hoofdstuk 1 gaven twee verkenners van het terrein hun mening. ‘Grote verhalen’, zo vonden we 

bij Jerome Bruner (hier in parafrase), ‘heropenen de werkelijkheid voor nieuwe ondervraging: 

dichters zijn de eerste die door tirannen werden opgesloten, daarom wil ik ze in onze 

democratische klaslokalen hebben, om ons te helpen weer fris te leren kijken.’
39

 Northrop Frye 

beschouwde als het ultieme doel van literatuuronderwijs ‘de overdracht van het scheppen van een 

nieuwe vorm in plaats van een oude te idealiseren, vanuit de werkplaats van de literatuur naar het 
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leven van de mensheid toe.’
40

 We vonden het allemaal al bij Plutarchus. Waarmee ‘de wet van 

Frye’ bevestigd is, dat voortgang bij de literatuurkritiek, anders dan bij exacte wetenschappen, zich 

niet lineair ontwikkelt maar zich spiraalsgewijs blijft relateren aan zijn oudste bronnen. 

 

 

Terugblik en uitzicht 

Het oordeel dat, pedagogisch gesproken, het verhaal niet zonder meer bruikbaar is in het onderwijs, 

vinden we bij Plato, vroeg- en laatmiddeleeuwse christelijke auteurs en pedagogen van modernere 

snit. Het nut van het verhaal in het onderwijs als middel om schrijf- en leesvaardigheden te 

verwerven – algemener gezegd: om de vorming van  geletterden handen en voeten te geven – werd 

weliswaar bestreden (bij Augustinus) maar bleef in grote lijnen ondersteund. Dat ín verhalen 

daarentegen een loopje met de waarheid wordt genomen (zoals bijvoorbeeld Plato vond) of dat er 

door personages in de verhalen, gemeten aan ethische en godsdienstige normen, een slecht 

voorbeeld wordt gegeven (zoals bijvoorbeeld Middeleeuwse auteurs aangaven), was voor de 

meeste pedagogische commentatoren niet goed te verteren. Tegelijkertijd erkende men echter wel 

dat de literaire schoonheid van verhalen onbetwistbaar is en dat ze dus in dit opzicht een vormende 

waarde hebben. Ook zag men wel in dat het, didactisch gesproken, aantrekkelijk is om kinderen 

aan de hand van de avonturen van een ‘held’ in te leiden in de geschiedenis en de cultuur in het 

algemeen. Het tonen van grotere historische verbanden wordt er immers door bevorderd.  

 

Globaal genomen blijft in godsdienstige kringen ook na 1600 de negatieve, of tenminste 

ambivalente houding tegenover het verhaal bestaan. Daarna, zo bleek uit ons 

vogelvluchtperspectief van het laatste hoofdstuk, ontstond er vanuit andere pedagogische 

perspectieven een éigen soort van depreciatie (bijvoorbeeld omdat men ging vinden dat verhalen 

onwenselijke maatschappelijke verhoudingen spiegelen). Omdat wijzelf, mede aan de hand van 

auteurs als Bruner en Frye, constateren dat ook tegenwoordig binnen het onderwijs het verhaal nog 

een slechte roep kent, doet zich de vraag voor in hoeverre de al zó lang levende kritiek mede debet 

is aan de huidige afkeer van het verhaal als voertuig van (delen van de) canon. En dat brengt ons 

op de volgende vraag.  

 

Sinds kort staat de vraag naar de rol en de kwaliteit van de canon als vormingsmiddel weer in het 

centrum van de publieke belangstelling en van die van de overheid. Daarbij speelt vooral de vraag 

of en in hoeverre de (nationale) geschiedenis weer gebaat zou zijn bij een historisch-narratieve 

vorm van kennisoverdracht. Bij het afwegen van de voors en tegens inzake het belang van de 

canon zouden historische argumenten die in ons onderzoek aan het licht zijn gebracht een rol 

kunnen spelen. In die zin is het onderhavige onderzoek niet van actueel belang ontbloot.  

 

Wij ondernamen onze studie ook om een gat in de historische pedagogiek te dichten. Wat namelijk 

christelijke pedagogische denkers over de bruikbaarheid van het verhaal dachten, was vooralsnog 

grotendeels onvindbaar in de secondaire literatuur. Laat staan dat historische pedagogen de 

commentaren-van-weleer analyseerden en aandacht schonken aan de gedurende vele eeuwen in 

vele opzichten zo opvallende ambivalente beoordeling van het pedagogische verhaal. We menen 

daarom dat, naast het zojuist genoemde actuele belang van ons onderzoek voor de huidige canon-
discussie, de studie dus ook het zijne bij zou kunnen dragen tot nader onderzoek naar de 

geschiedenis van de humaniora in het onderwijs.  

 

Samengevat denken we dus dat de uitkomsten van dit dissertatie-onderzoek, als het gaat om inzicht 

in de reeds eeuwenoude discutabele positie van het pedagogische verhaal en om kennis van de 

geschiedenis van de humaniora, een rol kunnen spelen op het vakgebied van de historische 

pedagogiek. En voorts menen we dat aan ons onderzoek argumenten ontleend kunnen worden ten 

behoeve van de verfijning van het huidige canondebat in ons land. 
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Bijlage  

Chronologie van de pedagogische literatuurkritiek  
Met vermelding in superscript van verwijzingen naar voorgaande auteurs, in cursief de overwegend positieve of 

negatieve houding tegenover literaire voorbeeldteksten en het aanprijzen van de bijbel als voorbeeldtekst. 

 

Oudheid (voor-christelijk) 
Plato  (ong. 365 v. Chr.) Politeia. neg,   

Aristoteles (ong. 354 v. Chr.). Poetica. pos 

Quintilianus, M.F. (95 n. Chr.). Institutiones oratoriae. pos   

Plutarchus (ong. 100 n. Chr.). De audiendis poetis. Pla,  pos 

 

Oudheid (christelijk) 
Paulus, de apostel (61). 1, 2 Timótheüs. neg, bij 

Minucius Felix, M. (ong. 200). Octavius.Pla, neg, bij 

Clemens van Alexandrië (211). Protreptikos pros Ellenas. Pla, Pau, neg, bij  

Tertullianus, Q.S.F. (212). De idololatria.Pla, neg, bij  

Anoniem (3e eeuw). Didascalia Apostolorum. neg, bij  

Basilius van Caesarea (ong. 367). Ad adolescentes. Pla, Pau, pos, bij  

Chrysostomus,  J. (ong. 400).  An address on vainglory and the right way for parents to bring up their children. neg, bij  

Hiëronymus, S.E. (384). Brief aan Eustochium.Pau, neg, bij  

Hiëronymus, S.E. (397). Brief aan Magnus. pos 

Augustinus, A. (397). Confessiones. neg, bij 

Augustinus, A. (400). De catechizandis rudibus. bij 

Augustinus, A. (426). De doctrina christiana. Pla, Pau, neg, bij 

 

Middeleeuwen  

Martianus Capella (420-436). De nuptiis Philologiae et Mercurii. pos   

Théodulf (midden 9e eeuw). Egloga Theoduli.neg, bij 

Bernardus Silvestris (12e eeuw). Commentum super sex libros Eneidos Virgilii. pos 

Thomasin von Zerklaere (1216). Der Wälsche Gast. pos  

 

Renaissance  
Erasmus, D. (1511). De ratione studii. pos 

Erasmus, D. (1520). Antibarbarorum liber. Pla, Hie, Aug,  pos  
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bij Auerbach 67-69 

bij Chrysostomus 76-77 

bij Clemens 74-76 

bij Cutius 119-120 

in Didascalia Apostolorum 73-74 

in Egloga Theoduli 123 

bij Herder 67 

bij Hiëronymus 70, 84 

bij Luther 130, 162-163 

bij Norden 69 

bij Origenes 69 



bij Paulus 70 

bij Tertullianus 70 

bij Vives 147 

en traditie  

bij Augustinus 91-96 

bij Chrysostomus 76-77 

bij Clemens 75 

in Middeleeuwen 124-125 

en volksverhaal  

bij Erasmus 130 

bij Luther 161 

bij Vives 152 

en wereldverzaking 118-121, 124 

en geschiedenisonderwijs  

bij Augustinus 101 

bij Erasmus 143 

bij Luther 157-159, 163 

bij Melanchthon 159-160 

bij Rousseau 175 

bij Vives 146, 149-150 

en goden 34-35, 37-38, 47, v.a. 69-passim 

en leugen 36, 38, 56, 73, 88-89, 105, 149-151, 153, 

176 

en nabootsing 24, 37-40, 42-43, 88-89, 105, 177 

en wisselvalligheid van 42-43, 47 

propedeutische 104-106, 167-169 

bij Aristoteles 104-105 

bij Bruner 18-19 

bij Clemens 74 

bij Frye 18-19 

bij Horatius 105 

en ontwikkelingspsychologie 18, 169 

bij Plato 105 

bij Plutarchus 56, 58, 104-105 

bij Quintilianus 105 

literatuuronderwijs  

en algemene vorming 9, 11, 113 

in Aeneis 63 

en enarratio historiarum (exegesis) 63, 106 

bij Aristoteles 54-55 

bij Arnold 174 

bij Augustinus 100, 103, 113, 137 

als culture générale (Marrou) 11, 33 

bij Erasmus 133-143 

bij Fokkema 12  

als folk-literature (Lodge) 33-35 

als folk psychology (Bruner) 12, 18-21 

bij Frye 12, 18-21 

bij Homerus 11, 46-47, 63, 159 

en humanisme 129-130 

bij Luther 156-159 

bij Melanchthon 159 

in Middeleeuwen 122 

bij Plato 49, 50-53 

bij Paulus 65 

verlies van 133-143, 156-159, 168-169, 170 

en geschiedenisonderwijs 101, 113, 120-125, 159-

160 

in Middeleeuwen 111-113, 116-119 

als propedeuse 18-19 

en geschiedenis van 18-19 

zie ook: literatuurkritiek: propedeutische 

en spiral curriculum 17,  

verbod op bij Tertullianus 71 

in vijfde en zesde eeuw 111 

literatuurpedagogiek  

en gescheiden disciplines 16-21 

en ideologie, zie canondebat 

en leeftijd 90, 149, 153 

en metafoor van ‘zicht’ (op grote gehelen) 168 

bij Arnold/Frye 21, 168 

bij Bruner 21, 168, 177 

bij Erasmus 140, 143, 168 

bij Laistner 79 

bij Vives (chr. interpr.) 147 

en moreel onderscheidingsvermogen 56-60, 105 

bij Plutarchus 56-60, 105 

mythe en metafoor centraal in 18 

en pedagogiek van het voorbeeld 12,23,  63 

bij Aristoteles 54-55, 169 

bij Arnold 177 

bij Augustinus 88-89, 96-97, 105, 112, 145, 169 

bij Basilius 70, 81-82, 105, 146, 169 

bij Braun 23 

bij Comenius 24, 177 

gemis van 23 

bij De Haas 23, 175 

bij Erasmus 177 

bij Herder 177 

bij Horatius 63, 169, 177 

bij Plato 37-40, 42, 53, 55, 59-60, 169 

bij Plutarchus 57, 169, 177 

bij Quintilianus 63-64, 169, 177 

bij Rousseau 24, 89, 175-176 

en zaakdidactiek  

bij Erasmus 142-143 

bij Vives 144, 145, 155 

zie ook: literatuuronderwijs: algemene vorming 

Livius Andronicus 63 

Locke, John 173, 174 

Lodge, R.C. 33-35, 38, 51, 52-53 

longitudinale aanpak  

verantwoording van 15-16, 170 

Lord, Albert B. 17, 34, 46 

bij Bruner en Frye 17 

bij Havelock 46 

zie ook: orale vertelcultuur. 

Lucanus 117, 152 

Luther, Maarten 9, 19, 65, 70, 124, 128, 130, 139, 146, 

150, 156-164 

An die Ratherren aller Städte deutsches Lands 156-

158, 163 

en clerus 156-157 

en Erasmus 156, 157 

en geschiedenisonderwijs 157-159 

en literatuuronderwijs 156-157 

verlies van 156-157 

en bijbelvertaling 130, 156, 157 

en volkstaal 160- 

en catechismus 161-162 

en schoolonderwijs 162 

en Cicero 158, 162 

Das man Kinder zur Schulen halten solle 158 

en koopmansschool 158 

en hagiografie 159 

en moedertaal 130, 156, 160-161 

en propedeutische literatuurkritiek 164 

Sendbrief vom Dolmetschen 160, 163 



en volkstaal 163-164 

en Vergilius 162 

en verteltraditie 130, 164 

Vorrede zu Historia Galeatii Capellae 158-159, 163 

en bijbelonderwijs 158 

en exempelonderwijs 159 

en geschiedenisonderwijs 158-159, 163 

en werk van God 159 

Macrobius 102, 123, 143 

Commentaar op de droom van Scipio 102, 153 

en integumentum 102, 123, 153 

Maerlant, Jacob van 117, 118, 121, 154 

en clerus 118 

en geschiedschrijving 121 

en moedertaal 154 

Marrou, Henri-Irénee 11, 33, 46, 52, 59, 62-66, 79, 81, 

89, 91, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 110, 113 

en Augustinus’ De magistro 89 

en Augustinus’ rigorisme 91, 92 

en catechisme Homérique 63, 113 

en éducation Homérique 33 

en encyclios paideia 11 

en istorichon 52 

Martianus Capella 101-102, 122 

De nuptiis Philologiae et Mercurii 102 

en Vrije Kunsten 102 

en Vrouwe Grammatica 102 

Meer, F. van der 65, 70, 86-87, 90-91, 101, 121 

Melanchthon, Philippus 19, 142, 155, 159-160, 163 

De artibus liberalibus 159 

en geschiedenisonderwijs 159 

en Homerus 159 

De corrigendis adulescentiae studiis 160 

en geschiedenis als fundament van samenleving 

160 

en Mnemosyne 160, 163 

en exempelonderwijs 159 

Melis Stoke (Rijmkroniek) 121, 159 

metafoor 18, 19, 91, 103-104 

centraal in literatuurpedagogiek bij Bruner en Frye 

18, 19, 20  

Metamorfosen, zie Ovidius 

Milton 171 

mimesis: zie Aristoteles: Poetica, Plato: Politeia, 

Plutarchus: De audiendis poetis  

Minucius Felix 70, 74, 92 

Octavius 70 

en Euhemerisme 72-73 

en idolatrie 70 

en Plato’s verbanning van dichters 72-73 

en ‘vertellingen van oude vrouwen’ 72 

mnemotechniek 97, 102 

Moderne Devotie 136, 151 

moedertaal 129, 130, 154 

en hofschool 154 

en koopmansschool 154, 170 

en Middeleeuwen 154 

en verbod op 154, 162 

zie ook: Maerlant, rapsode, Vives 

Molière, Jean-Baptiste 15  

Mozes, zie bijbel 

Mnemosyne, zie Hesiodus: Theogonie  

mousikè 36, 51 

Murdoch, Iris 

en ‘puritanisme’ bij Plato 43 

Murray, Penelope 36-45 

Muzen 62, 63, 90, 102, 112 

mythe,  

en afwijzing door christendom v.a. 67-passim 

en afwijzing door rationalisme 34-35 

bij Plato 35-50 

en literatuurpedagogiek bij Bruner en Frye 18, 20  

en myth of concern bij Frye18, 24, 27 

nabootsing, zie pedagogiek van het voorbeeld  

Neoplatonisme 51, 53, 54, 66-67, 71, 110, 143 

Nestle, Wilhelm 34-35, 52, 67 

Nettleship, R L. 39, 44, 51, 53 

Newton, Isaac 24, 173 

Norden, Eduard 70, 84 

Noreña, Carlos 124, 145, 150-156 

Nussbaum, Martha C. 47-48 

Odyssee, zie Homerus 

Onze Vader, zie bijbel 

orale vertelcultuur 11, 17, 34, 47, 48, 51-53 

en ‘vertellingen van oude vrouwen’ 37, 72, 76, 146, 

151 

zie ook: Havelock, Mnemosyne, moedertaal 

Origenes 65, 69, 74, 84, 99 

Contra Celsum 66 

Otfrid (Evangelienbuch/Krist) 122 

Ovidius, Publius N. 15, 16, 27, 117, 129, 132, 142, 

147, 152, 155 

Metamorfosen 15, 100  

als literaire voorbeeldtekst 15, 100, 117, 142 

paideia 35, 50, 63, 99 

zie ook: encyclios paideia. 

Paideia Kyriu, zie literatuurkritiek: christelijke  

Parry, Milman, zie Lord. 

Pascal, Blaise 94 

Paulsen, Friedrich 113, 129, 172 

en humanisme 129 

Paulus (apostel) 65, 69, 70, 75, 84, 100, 131 

1, 2 Corinthiërs 65, 70, 84, 136, 137, 141 

en afwijzing kennis 65 

bij Erasmus 136, 137, 141 

en idolatrie 70 

bij Hiëronymus 84 

Romeinen 79 

en wereldverzaking 79 

1, 2 Timótheus 66, 69, 75 

en afwijzing dichters 66, 137, 141, 159 

Peacock, Thomas 24 

pedagogiek van het voorbeeld, zie 

literatuurpedagogiek  

Petrarca 99, 128, 154 

Secretum 99 

en Augustinus begunstiger van klassieken 99 

Philantropijnen 14, 15, 170 

Piaget, Jean 20  

culturele context ontbreekt bij 20 

en vooruitgangsdenken 24 

Piëtisten 14, 171 

Pindarus 36, 75, 130 

Plato 9, 13, 22, 24, 32-60, 75, 77, 83, 103-105, 130, 

131, 132-133, 134, 152, 167-169 

Eutyphro 37 

Io 133 

Nomoi 36, 37, 51, 52 



Phaedros 41-42, 44, 48, 132, 133 

Politeia 32-60, 64, 78, 79, 92, 112, 160 

en pedagogische literatuurkritiek 13-14, 32-60, 

62, 103-105 

en dichtkunst 

en allegorie van grot 40, 49, 54, 55  

en allegorie van trap 45, 49, 105 

als basis van opvoeding 78, 104 

en conflict met filosofen 43  

en doxa 49-50, 59 

en Homerus 32-60, 160 

en idea 38, 40, 45, 47 

en ‘man-van-veel-aspecten’ 48, 59 

en mimesis 39, 42, 48-49, 104 

en mousike 36, 51 

en Mythe van Er 52 

en navolging van rolmodellen 37-40, 42, 53, 

55, 59-60 

en pseudos  

respect voor 36, 39, 44, 105 

en ridiculisering van 41-42 

en verantwoording van 44 

en ‘vertellingen van oude vrouwen’ 37 

en wiskunde belangrijker dan 42, 49-50, 104 

en hoofddeugden 80 

als uitdaging 33, 41-42, 43, 45, 47-48, 54, 105 

wijkt af van oeuvre als geheel 15-16, 

Protagoras 52, 56 

en staatscensuur 51, 53 

Symposion 48 

en traditie 50-53 

Plotinus 41, 51 

Plutarchus 13, 18, 41, 44, 53, 73, 75, 104, 105, 130, 

147, 148, 149, 169, 177 

De audiendis poetis 56-60, 77, 112, 147, 150 

en didactiek van dichtkunst 56-60, 105 

en mimesis 57 

en moreel onderscheidingsvermogen 56-60, 

105 

en navolging van rolmodellen 57 

en pedagogisch optimisme 57-58 

en pseudos 57 

en Sirenen 75 

Moralia 41  

en dichters 41 

Over de opvoeding 143 

Vitae parallelae 53 

Porphyrius (Tegen de Christenen) 66 

Port Royal 93, 153, 174, 175 

propedeutische categorie, zie literatuurkritiek  

Propp, Vladimir 21 

pseudos 36, 38, 56, 57 

Psalter, zie bijbel 

Pythagoras 75, 83 

Querelle des Anciens et des Modernes 24, 28, 123, 

144, 171 

en Augustinus (Stad van God) 171 

en Swift 171 

zie ook: vooruitgangsdenken 

Quintilianus, Marcus F. 104, 105, 116, 131, 143 

Institutiones oratoriae 63-64, 143 

en karaktervorming door dichtkunst 63 

Rahner, Hugo 65, 75, 78, 80, 94, 96, 113 

rapsode (Lat.: histrio; Germ.: skop) 33, 35, 46-47, 74, 

154 

en kerk in Middeleeuwen 118 

en moedertaal 154 

zie ook: orale vertelcultuur 

Riché, Pierre 110-111, 113, 116-118, 120, 123, 141, 

154 

roem (persoonlijke) 70, 81 

en kennisoverdracht 22-24 

als onverenigbaar met christendom 70, 122 

zie ook: Augustinus, Basilius, christendom 

Rollin, Charles 93, 94, 171 

Romein, Jan 53, 120 

Rousseau, Jean-Jacques 9, 14, 15, 24, 53, 89, 153, 170, 

173-176 

Confessions 173, 175 

en Augustinus 173 

en Lamy 175 

Discours sur les sciences et les arts 175 

en Lamy 175 

en literatuurvijandigheid 175 

Émile 89 

en Adeodatus 176 

en fabel 175 

en geschiedenisonderwijs 175 

en Locke 174 

en nabootsing 176 

en Robinson Crusoë 176 

en Plato 174 

en voorbeeldtekst 175 

als verleider 175 

Lettre à d’Alembert sur les spectacles 175 

en theologie 175 

en nabootsing van rolmodellen 24, 89, 175-176 

en Augustinus 176 

en ‘natuur’ bij 176 

en ‘ziel’ bij 176 

en ‘tegencultuur’ 174-176 

en religie 174-176 

Saturnus 123, 136 

Scholastiek 123-124, 139, 140, 144 

en dichtkunst 123-124 

Seneca 130 

Seznec, Jean 70, 120 

Sirene 75, 76, 80 

en bijnaam voor dichter en geleerde 75 

Socrates 35-44, 79, 83 

Speelman, zie rapsode 

Spinoza 150 

spiral curriculum,  

bij Bruner 17, 19 

bij Frye 17, 19 

Sulzer, Johann G. 159 

sunètheia (Lat.: consuetudo, mos/mores), zie 

literatuurkritiek: christelijke: traditie  

Télémaque, fils d’Ulysse, zie Fénelon 

Terentius, Publius A. 15, 16, 83, 89, 96-97, 117, 129, 

130, 145, 171 

Eunuchus 89, 96-97, 145 

Tertullianus, Quintus S. F. 71-72, 74, 76, 92, 136 

Ad nationes 71-72, 151 

De idololatria 71-72, 106 

en dichtkunst als vergif 65, 71 

en Plato 71 



tegen theater 74 

Theodulf  (Egloga Theoduli) 123, 153 

Theogonie: zie Hesiodus 

Thomas van Aquino 101, 133 

Thomasin von Zerklaere (Der Wälsche Gast) 122 

Torquato Tasso 171 

Tien Geboden, zie bijbel 

Varro, Marcus T. 53, 63, 102, 153, 159 

Vergilius, Publius M. passim 

Aeneis  

Aeneas 90, 92, 93, 94, 122-123 

en allegorische verklaringswijze 101, 122-123 

Anchises 123 

Dido 90, 92, 94, 123 

en literaire voorbeeldtekst 15, 63, 88, 103, 112, 

115, 116, 117, 129, 155, 163 

en kerstening van 119, 122-123 

en vertaling van 171 

Bucolica 123, 144, 155 

Georgica 144, 155 

Verlichting, zie: vooruitgangsdenken 

‘vertellingen van oude vrouwen’, zie orale 

vertelcultuur 

Veyne, Paul 73, 69 

Victor de Saint Hugues 101, 123 

Didascalion 101, 123 

en allegorisering 123  

Vives, Juan Luis 81, 103, 117, 124, 128, 130, 139, 

143-156, 164, 143, 144-156, 159, 160 

en Ambrosius 145, 147 

en Aristoteles 130, 144, 147-149, 151 

en Augustinus 130, 145, 147, 148, 150, 153 

De anima et vita 150-151, 164 

en verbeelding vijand van rede 150-151 

De disciplinis libri XX 144-150, 152 

De corruptis artibus 144-145 

en grammatica 144-145 

en idolatrie 145 

en kritiek op Middeleeuwen 144-145, 150 

en verlies geschiedenisonderwijs 150 

en Terentiuscitaat 145 

De institutione feminae Christianae 152 

en ridderverhaal 152 

en rigorisme 152 

De ratione dicendi 153-154 

en didactiek van poëzie 153-154 

De tradendis disciplinis 145-150, 164 

en Aristoteles’ Poetica 147 

en Augustinus 147, 150 

en Basilius’ Ad adolescentes 147, 148 

en dichtkunst 144-156 

afwijzing van 146-152 

en Homerus 149 

en obsceniteit 149 

en Ovidius 150 

en Plato’s Politeia 148-149 

begunstiging van 145-146, 148 

en Homerus 148 

en geschiedenisonderwijs 149-150 

en zaakdidactiek 144, 145, 155 

en enarratio historiarum 145-146 

en geschiedenisonderwijs 146 

en hagiografie 146, 150 

en Hiëronymus 147, 151 

en Julianus Apostata 147 

en Plutarchus’ De audiendis 147, 148, 149 

als eclecticus 130, 148, 150, 151, 155-156 

en Erasmus 130, 144-146, 149 

Fabula de homine 154 

en moedertaal 154 

en literatuurtheorie 144, 148 

en kritiek op 144 

en leeftijd 153 

en Plato’s Politeia 148-149, 152 

en rigorisme 147-148, 151-153, 155 

en Collège de Montaigu 151 

en doorwerking van 155 

en Macrobius 130, 143, 153 

en moderne tijd 130, 144, 155, 164 

en moedertaal 130, 145, 152, 154 

als sermo cummunis 154 

en Neoplatonisme 143-144, 155 

en Scholastiek 144 

en Tertullianus 147, 151 

en Vergilius 144, 155 

Veritas fucata 151-153 

en Homeruskritiek 151-152 

en rigorisme 151-153 

Veritas fucata, sive de licentia poetica 151-153 

en Macrobius 153 

en verantwoording poëzie 153 

en ‘vertellingen van oude vrouwen’ 146, 149, 151 

en verteltraditie 130 

Voltaire 172 

en verlies literatuuronderwijs 172 

Vondel 129, 171 

voorbeeld (rolmodel), zie literatuurpedagogiek  

voorbeeldtekst, zie literaire voorbeeldtekst 

vooruitgangsdenken 24, 170-173 

en Augustinus 171 

bij Becker 172 

bij Boheemse Broeders 171 

bij Jansenisten 171 

bij Piëtisten 171 

bij Puriteinen 171 

bij Rigault 171, 173 

bij Rousseau 173-176 

bij Bacon 170-171 

bij Bruner (Piaget) 24 

bij Descartes 170-171 

en afwijzing traditie 171-172 

en Encyclopaedia Britannica 172 

bij Frye (myth of progress) 24 

en Newton 173 

Vrije Kunsten 85, 101-102, 117, 131, 157, 159 

Waddell, Helen 102, 116, 118, 122, 154 

Wessels, Anton 80, 111, 113, 121-123 

Woods Hole Conference 17  

zie ook: Bruner, spiral curriculum. 

Xenophanes  

en dichterkritiek 34-35, 37, 47 

zanger, zie rapsode 
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