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Inleiding  

 

Het onderwerp van deze scriptie is er, zoals dat heet, „eentje 

van de lijst‟. Al grasduinend in de thesisbrochure van de 

vakgroep Latijn en Grieks vinkte ik een goed jaar geleden het 

thema De oudste Nederlandse vertaling (1719) van Longinos aan. 

Het wist mijn interesse te wekken om verschillende redenen. 

Ten eerste had ik de lectuur van Longinos‟ traktaat het jaar 

daarvoor in de lessen Grieks heel sterk geapprecieerd. Ik vond 

vooral het literair-kritisch en filosofisch karakter van het werk 

interessant en uitdagend. Ten tweede was het zo dat ik altijd al 

veel belang had gehecht aan „de betere vertaling‟ van klassieke 

werken. Het sprak mij dus meteen aan om mijn scriptie te wijden 

aan de studie van een vertaling, temeer omdat het mij de 

mogelijkheid zou bieden om naast de geschiedenis van het Latijn 

en het Grieks ook de geschiedenis van mijn eigen moedertaal in te 

duiken.  

 

De aanvankelijke onderzoeksvraag die ik rond dit thema 

formuleerde, had betrekking op de inhoudelijke interpretatie van 

de eerste Nederlandse vertaling van Longinos‟ Over het Sublieme 

door Pieter Le Clercq. Een belangrijk doel dat ik me hierbij voor 

ogen stelde, was inzicht verwerven in de context waarin deze 

vertaling was tot stand gekomen. Ook de manier waarop deze 

context het inhoudelijke aspect van de vertaling mee vorm gaf, 

maakte deel uit van het oorspronkelijke opzet van deze studie.  

Bij het eerste doornemen van secundaire literatuur werd al snel 

duidelijk dat voor dit onderwerp een ruime waaier aan 

achtergrondinformatie vereist was. Er was de inleiding in 

Longinos‟ traktaat en de complexe theorie over het sublieme. Ook 

de latere invloed van Longinos op allerlei vormen van schrijven 

en denken in Europa is zeer gevarieerd en omvangrijk. Er is meer 

dan één scriptie nodig om deze in al zijn nuances en complexiteit 

recht te doen. Toch achtte ik het noodzakelijk deze complexe 



achtergrond te schetsen. In deze scriptie zal ik vooral de 

theorievorming over het sublieme uitgebreid belichten; de latere 

invloed van Longinos komt in beperktere mate aan bod.  

Tijdens de eerste inleidende lectuur is ook de idee gegroeid om 

de studie uit te breiden naar de twee oudste Nederlandse 

vertalingen. Naast de eerste vertaling van Pieter Le Clercq, die 

dateert uit 1719, drong ook de vertaling van Matthijs Siegenbeek 

uit 1811 zich als interessante onderzoeksbron op. De 

belangrijkste reden van mijn interesse situeert zich in het 

gegeven dat Siegenbeek expliciet de vertaling van Le Clercq tot 

onderwerp van zijn kritiek maakt.  

Een derde en laatste aanvulling op het oorspronkelijke opzet, 

vindt zijn oorsprong in mijn kennismaking met en verdieping in de 

discipline van de vertaalwetenschap. Door de keuze voor het 

opleidingsonderdeel Vertaaltheorie en –praktijk in het laatste 

jaar van mijn opleiding, verwierf ik belangrijke inzichten in de 

wijze waarop het onderzoek naar vertalingen zich in verschillende 

domeinen laat opsplitsen. De belangrijkste consequentie hiervan 

was het verschuiven van de focus van deze studie naar het domein 

van de vertaalpoëtica. Dit maakt dat ik voor deze scriptie de 

keuze maakte om in eerste instantie de vertaalpoëtica van de 

auteurs te onderzoeken en vervolgens hun inhoudelijke 

interpretatie onder de loep te nemen.  

   

Wanneer we de bovenstaande bedenkingen proberen te vertalen naar 

de uiteindelijke onderzoeksvraag van deze scriptie, kunnen we 

deze als volgt formuleren: 

- het in kaart brengen van de vertaalpoëtica die Pieter Le Clercq 

en Matthijs Siegenbeek hanteerden bij hun vertaling van Longinos‟ 

Πεξὶ ὕςνπο 

- en het op begrip brengen van de inhoudelijke interpretatie die 

beide vertalers in hun vertaling aan het concept van Longinos‟ 

sublieme toekenden. 

Vooraleer beide deelvragen uit te spitten, is het evenwel 

noodzakelijk het geheel van voldoende historische en theoretische 



achtergrond te voorzien. De weg naar een grondige en vlot 

leesbare analyse loopt daarom langs een overzicht van de 

belangrijkste fundamenten.  

 

Concreet laat deze scriptie zich als volgt onderverdelen. 

In het eerste hoofdstuk bespreken we het betwiste auteurschap en 

de overlevering van de originele Griekse tekst. Daarnaast geven 

we een overzicht van de inhoud van het traktaat.  

In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de complexe theorie van 

Longinos‟ sublieme.  

Hoofdstuk 3 behandelt kort de nawerking van Πεξὶ ὕςνπο in Europa, 

dit aan de hand van de bespreking van enkele belangrijke 

vertegenwoordigers.  

In Hoofdstuk 4 zetten we enerzijds de theoretische context uiteen 

waarop het vertaalwetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. 

Anderzijds komt de historische context aan bod waarbinnen de 

vertalingen in kwestie zijn ontstaan.  

Hoofdstuk 5 situeert de beide vertalers: Pieter Le Clercq en 

Matthijs Siegenbeek. We hebben het over hun leven en werk en 

proberen onder meer op basis van het voorwoord bij hun vertaling 

een eerste schets van hun vertaalpoëtica te maken.  

Hoofdstuk 6 bevat het eigenlijke tekstonderzoek. Aan de hand van 

de vergelijking tussen fragmenten uit de Griekse tekst en de 

corresponderende vertalingen door Le Clercq en Siegenbeek, gaan 

we op zoek naar enerzijds de vertaalpoëtica die zij hanteerden en 

anderzijds de inhoudelijke interpretatie die ze aan het concept 

van Longinos‟ sublieme toekenden.  

In hoofdstuk 7 komen we tot de besluitvorming met betrekking op 

het eerder geformuleerde onderzoeksopzet.  

 

 

 

 

 

 





Hoofdstuk 1: Over schrijver en brontekst 

 

 

 “Dionysios (of) Longinos”: het auteurschap betwist  

 

Nadat men lange tijd had aangenomen dat het traktaat „Πεξὶ ὕςνπο‟ 

van de hand van de 3
e
-eeuwse retoricus Cassius Longinus was, 

begon men aan het begin van de 19
e
 eeuw aandacht te besteden aan 

een eigenaardigheid van het manuscript. In het 10
e
-eeuwse 

manuscript Parisinus 2036 staat in de titel namelijk „Δηνλπζίνπ 

Λνγγίλνπ‟, tegenover „Δηνλπζίνπ ἠ Λνγγίλνπ‟ in de inhoudstabel. 

Vanaf dat moment nam men aan dat deze laatste versie de correcte 

was en dat het dus een bescheiden gok betrof vanwege een of 

andere Byzantijnse geleerde. Naar alle waarschijnlijkheid heeft 

deze het over Dionysios van Halikarnassos en Cassius Longinos, 

beiden befaamde retorici uit de keizertijd.  

Dionysios van Halikarnassos was een historiograaf, retor en 

literatuurcriticus uit de 1
e
 eeuw v.C die in Rome schreef onder 

Augustus. Van zijn hand zijn (al dan niet gedeeltelijk) onder 

meer een geschiedenis van Rome en diverse traktaten bewaard 

gebleven. Cassius Longinos was een 3
e
-eeuwse redenaar met een 

specifiek filosofische interesse, van wie slechts delen van 

retorisch werk overgeleverd zijn.  

In de discussie rond het auteurschap is al heel wat inkt gevloeid 

en het is allerminst mijn bedoeling om hierin standpunt te nemen. 

Inhoudelijke, stilistische en chronologische argumenten maken het 

onmogelijk het werk met zekerheid aan één van beiden toe te 

kennen. De mogelijkheid dat het niet om Dionysios of Longinos 

gaat, is dus ook reëel.   

Russell
1
 bespreekt de argumenten pro en contra alsook de 

mogelijkheid van een andere auteur uitvoerig in de inleiding op 

zijn uitgave, maar benadrukt dat het hierbij vaak louter 

                                                        
1
 Russell, D.A. (ed.), On the Sublime, . Edited with Introduction and Commentary by D.A. Russell,  

OCT, Oxford 1964, p.xxii-xxx 



speculaties betreft. Voor een goede recente behandeling van het 

onderwerp verwijst Innes naar Häussler
2
. Meer recent publiceerde 

ook Heath
3
 omtrent het onderwerp.  Hij neemt zelfs opnieuw de 

verdediging op van Cassius Longinos als mogelijk auteur. Volgens 

Heath zijn de bezwaren tegen een 3
e
-eeuwse auteur niet 

overtuigend en kunnen er verbanden gelegd worden tussen Over het 

Sublieme enerzijds en de fragmenten van Cassius Longinos en 

andere sporen van zijn invloed anderzijds.  

Doorgaans wordt op grond van inhoudelijke en stilistische 

elementen aangenomen dat het werk dateert uit de 1
e
 of 2

e
 eeuw 

n.C. en wordt naar de auteur verwezen met de conventionele 

benaming „Pseudo-Longinos‟ of gewoon „Longinos‟. Omwille van de 

vlotheid zal ook ik spreken over „Longinos‟.  

 

 

 Overlevering 

 

Het 10
e 
–eeuwse Parisinus 2036 (P) is het oudste manuscript waarin 

de tekst is overgeleverd. Daarnaast bestaan er nog acht 

manuscripten die rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid zijn van 

P en twee die slechts fragmenten van het werk bevatten.  

Belangrijk om weten bij de lectuur van Longinos‟ „Πεξὶ ὕςνπο‟ is 

dat een substantieel deel van de tekst is verloren gegaan. De 

tekst telt zeven lacunae die in totaal een 1000-tal regels moeten 

bevat hebben
4
. Dat is goed voor ongeveer een derde van de 

originele lengte van het werk en heeft dus een grote invloed op 

ons tekstbegrip en structureel inzicht.  

 

 

1.3  Inhoud  

                                                        
2
 Häussler R., Zur Datierung der Schrift vom Erhabenen, in: B. Külmert, V. Riedel, R. Gordesiani 

(edd.) Prinzipat und Kultur im 1. und 2. Jahrhundert, Bonn 1995, 141-163, bij: Innes, D.C., Longinus 

and Caecilius: Models of the sublime, Mnemosyne 55, 2 (2002), 259-284 
3
 Heath, M., Menander, A Rhetor in Context, Oxford 2004. Hij verwijst ook naar volgende publicatie: 

Heath, M., Longinus, “On Sublimity”, PCPhS 45 (1999), 43-73 
4 Russell (ed.), 1964, p.xlix 



 

1.3.1 Algemeen 

Longinos richt zijn schrijven tot een zekere Postumius 

Terentianus. Zij hebben beiden het (voor ons niet bewaarde) 

traktaat van Caecilius van Calacte over het sublieme gelezen en 

zijn het erover eens dat het werk ontoereikend is met betrekking 

tot het onderwerp. Caecilius probeert ons wel uitvoerig uit te 

leggen wat het sublieme is, maar behandelt niet de wijzen waarop 

wij zelf het sublieme kunnen bereiken. Daarin wil Longinos hem 

met zijn „Πεξὶ ὕςνπο‟ verbeteren. Hij schrijft zijn boek met het 

oog op het volgende: wat is het sublieme én hoe kan men het 

verwerven? Longinos heeft het niet over een sublieme stijl (want 

dan zou het volstaan, zo merkt Pigeaud
5
 op, over de stijlfiguren 

te schrijven), maar over de essentie van het sublieme als effect. 

Hij ontkent ook dat grootsheid slechts een kwestie is van 

aangeboren talent en wijst op het belang van de methode.  

Longinos komt zo tot een overzicht van 5 bronnen van het 

sublieme, die hij uitvoerig illustreert met citaten van vooral 

klassiek Griekse auteurs, maar ook bijvoorbeeld uit werk van 

Cicero en uit het Oude Testament. Deze vele citaten verlenen een 

bijzonder belang aan het werk, omdat ze een bron van overlevering 

zijn (zo hebben we het volledige fr. 31 van Sapfo aan Longinos te 

danken), en omdat ze het werk naast haar retorisch-technisch 

karakter ook een sterke literair-kritische waarde schenken.  

 

1.3.2 Inhoudsoverzicht 

Het lijkt mij nuttig om te beginnen met een eenvoudig 

inhoudsoverzicht. Hiervoor baseer ik mij op mijn eigen lectuur 

van de tekst en op Russells gedetailleerde analyse
6
. 

De bewaarde tekst is opgedeeld in 44 hoofdstukken. Longinos vangt 

aan met een inleiding waarin hij zich, zoals reeds gezegd, richt 

tot zijn vriend Postumius Terentianus. Russell wijst op drie 

                                                        
5
 Pigeaud, J., Longin, Du Sublime. Traduction, présentation et notes de Jackie Pigeaud, Paris 1993, 

p.7
 
e.v.  

6
 Russell (ed.), 1964, p.x-xxii 



dingen die we niet over het hoofd mogen zien: Longinos‟ aandacht 

voor methode, zijn verlangen om nuttig te zijn voor al wie de 

kunst van het spreken in het publieke leven nodig heeft en de 

morele en psychologische basis die hij aan het probleem toekent. 

In hoofdstuk 2 besluit hij met de vraag of er een ηέρλε (technè- 

kunst, vaardigheid) bestaat waarvan het sublieme het onderwerp 

is.  Hij maakt hier al duidelijk dat naar zijn mening de θύζηο 

(fusis- natuur, aanleg) niet volstaat, maar de hulp van de 

methode vereist is. Hierop volgt in het manuscript de eerste 

lacune. 

De hoofdstukken 3 tot en met 8 geven een verdere inleiding. In 

hoofdstuk 3 tot en met 5 heeft hij het over de fouten die kunnen 

worden gemaakt bij het proberen verkrijgen van hupsos: 

hoogdravendheid, onvolwassenheid en ongepaste emotionele effecten 

zijn te vermijden. Zij hebben alle drie dezelfde oorzaak, 

namelijk het streven naar originaliteit. De hoofdstukken 6 en 7 

handelen vervolgens over de eigenschappen van het ware sublieme. 

Het sublieme is datgene wat elk mens ten alle tijde behaagt, 

datgene wat het publiek onvermijdelijk overweldigt.  

Hoofdstuk 8 is van groot belang omdat Longinos hier het plan van 

zijn boek uiteenzet en we voor het eerst kennis maken met de 5 

bronnen van het sublieme. Deze zijn de volgende: 

1) Het vermogen om indrukwekkende gedachten te vormen, 

2) Een hevige en bezielde emotie, 

3) Bepaalde gedachte- en woordfiguren, 

4) De voorname stijl, inclusief een juiste woordkeuze en 

correct behandelen van metaforen en literaire taal, 

5) Een waardige en verheven compositie. 

De eerste twee eigenschappen zijn aangeboren talenten, de andere 

drie zijn vaardigheden die men kan verwerven. Over dit 

onderscheid fusis-technè vertel ik verder nog meer. (zie 2.3) 

Vanaf hoofdstuk 9 begint Longinos‟ eigenlijke uiteenzetting. Tot 

en met hoofdstuk 15 behandelt hij de eerste twee bronnen. Na een 

kort begin van de discussie is er echter opnieuw een lacune in de 

tekst. De tekst vangt terug aan met een uiteenzetting van 



verschillende (geslaagde en minder geslaagde) manieren om 

bovennatuurlijke wezens voor te stellen. In deze passage bevindt 

zich het meest bekende citaat van de hele „Πεξὶ ὕςνπο‟, namelijk 

het (vrije) Genesis-citaat, waarin volgens Longinos het 

goddelijke op een waardige manier wordt voorgesteld: „εἶπελ ὁ 

ζεόο, γελέζζσ θῶο, θὰη ἐγέλεην. Γελέζζσ γῆ, θαὶ ἐγέλεην‟ (9.9),  

„God sprak: „er zij licht‟. En er was licht. „Er zij land‟. En er 

was land.‟
7
  

Daarna volgt nog een vergelijking tussen de Ilias en de Odyssee. 

In hoofdstuk 10 behandelt Longinos het belang van een goede 

selectie en organisatie en in de daaropvolgende paragrafen 

(onderbroken door een lacune) komen de αὔμεζηο of amplificatio, 

de κίκεζηο of imitatio en de θαληαζία of verbeelding aan bod, 

drie wegen die naar het sublieme kunnen leiden.  

Vanaf hoofdstuk 16 tot en met 29 bespreekt Longinos de derde 

bron, met name de stijlfiguren. Hij begint met een fragment uit 

Demosthenes‟ Kransrede, dat voor hem als een zeer geslaagd 

voorbeeld dient. Hij benadrukt vervolgens dat stijlfiguren het 

best zodanig in een context worden geplaatst dat hun artificieel 

karakter verborgen blijft. Verder komen aan bod: de retorische 

vraag, het asyndeton, de anafoor, het polysyndeton, het 

hyperbaton, het gebruik van meervoud in plaats van enkelvoud, het 

gebruik van enkelvoud waar men meervoud verwacht, het historisch 

presens, de ingebeelde tweede persoon, de oratio recta en de 

perifrase. In hoofdstuk 29 besluit hij dat al deze figuren emotie 

kunnen uitdrukken en daarmee mede het sublieme kunnen realiseren.  

In de passage waarin hij de vierde bron behandelt, de voorname 

stijl, wijst Longinos vooreerst op de nauwe samenhang van de 

gedachte en de (stijl van) uitdrukking ervan. Vervolgens 

waarschuwt hij voor ongepast gebruik van al te mooie woorden. 

Daarop volgt weer een lacune. In hoofdstuk 31 heeft hij het over 

                                                        
7
 De vertalingen van fragmenten uit Peri hupsous haal ik, tenzij anders vermeld, steeds bij: Coul, op 

de, M., Het sublieme. Vertaald door Michiel op de Coul. Ingeleid door C.M.J. Sicking. 

Nawoord door Jeroen A.E. Bons, Groningen 2000 
 



de mogelijkheid van het gebruik van alledaagse taal en in het 

belangrijke hoofdstuk 32 behandelt Longinos de metafoor. Hierop 

volgt een uitweiding van 4 hoofdstukken, die wellicht de 

bekendste van heel het werk mogen genoemd worden. Het is de 

passage die van Wilamowitz de titel „Regel und Genie‟ meekreeg. 

Longinos plaatst hier het genie, dat door zijn durf niet van 

vergissingen gevrijwaard blijft, boven de vlekkeloze 

middelmatigheid. In hoofdstuk 37 gaat het kort over similes, maar 

dit wordt onderbroken door een lacune. De tekst gaat verder met 

het laatste deel van het fragment dat handelt over de hyperbool.  

Als laatste bron komt in de hoofdstukken 39-42 de compositie aan 

bod. Longinos spreekt over ritme en over structuur van perioden, 

waarbij hij waarschuwt voor een slecht ritme en voor overdreven 

beknoptheid.  

In een volgend hoofdstuk geeft Longinos nog een element dat het 

sublieme verhindert: de stijlbreuk door laag en onwaardig 

taalgebruik.  

Het laatste hoofdstuk bestaat uit een dialoog met „één van de 

filosofen‟. De oorzaken van het verval van de literatuur vormen 

hun gespreksonderwerp en voor Longinos zijn zij tevens de 

conclusie van zijn traktaat. Niet het regime en de vrede van de 

tijd zijn verantwoordelijk, maar wel het moreel verval en de 

hebzucht van de mensen.  

Op het einde ontbreekt er nogmaals een stuk tekst, volgens 

Russell waarschijnlijk maar enkele lijnen.  

 

1.3.3 Taal en stijl van de tekst  

Het traktaat „Πεξὶ ὕςνπο‟ staat bekend als een moeilijk werk. 

Bepaalde syntactische gebruiken kunnen wat vreemd aandoen voor de 

lezer die vooral gewend is aan klassiek Grieks en de stijl kan 

omschreven worden als een soort mengeling van klassieke elementen 

tot een uniek geheel.  

Longinos schrijft een verfijnd formeel proza. Kenmerkend zijn de 

afwisseling van lange perioden met gewichtige sententiae, zijn 



ritme, de hyperbata en het rijk vocabularium dat herinnert aan 

Plato, maar ook Hellenistische elementen bevat.
8
 

 

 

                                                        
8 Voor details en voorbeelden: zie de appendix bij Russell (ed.), 1964 



Hoofdstuk 2: Het sublieme bij Longinos 

 

 

2.1 Vooraf 

 

2.1.1 Longinos en de antieke traditie 

Buiten het niet bewaard gebleven Πεξὶ ὕςνπο van Caecilius van 

Calacte, waarop Longinos‟ traktaat een reactie is, hebben we geen 

weet van vroegere werken die eventueel op vergelijkbare wijze het 

onderwerp van het sublieme behandelen. Aangezien Longinos 

helemaal in het begin van zijn werk (1.1-2) Caecilius wel wenst 

te complimenteren omwille van „αὐηῆο ηῆο ἐπηλνίαο θαὶ ζπνπδῆο‟, 

„zijn goede bedoeling en zijn toewijding‟, zouden we, zoals 

Innes
9
 suggereert, in Caecilius eventueel de pionier van het 

schrijven over het sublieme kunnen zien. Dit valt echter niet te 

bewijzen.  

Wel kunnen we een poging doen Longinos‟ concept van hupsos te 

bekijken in het licht van andere literatuur en theorieën uit de 

antieke traditie.  

De term ὑςαγόξεο duikt voor het eerst op in de Odyssee
10
, waar het 

in zijn context niet slaat op een bepaalde stijl van spreken, 

maar wel op de koninklijke trots en geest van de spreker in 

kwestie. Dit betekent dat reeds hier hupsos een zekere morele en 

sociale connotatie kent en dit aspect, zo merkt Russell op, zal 

doorheen de hele geschiedenis de terminologie rond hupsos blijven 

vergezellen.  

 

Wanneer men zicht wil krijgen op de oorsprong van de hupsos-

terminologie, dient men zich allereerst bewust te zijn van het 

belangrijke onderscheid tussen de Grieks-Romeinse retorische 

traditie van het sublieme en de Griekse filosofische traditie. 

                                                        
9
 Innes, 2002, p. 274 
10 Russell (ed.), 1964, verwijst hiervoor naar F. Quadlbauer, Die genera 

dicendi bis auf Plinius, Wien. Stud. Lxxi (1958) 55ff., waar de 

volgende voorbeelden gegeven worden: α385, β85, 303, ξ406. 



Bij een retorische benadering denke men vooral aan het Latijnse 

adjectief sublimis om een hoge of „verheven‟ redekunstige stijl 

aan te duiden. Bij de Griekse filosofische benadering  krijgt het 

substantief ὕςνο de betekenis van „hoogte‟ en „verhevenheid‟, een 

na te streven effect waartoe bij Longinos het woord het medium 

bij uitstek wordt. 

Verwarrend is dat we in het Nederlandse het sublieme (alsook in 

het Franse le sublime en het Engelse the sublime) steeds de 

verwijzing herkennen naar het Latijnse sublimis en niet naar het 

Griekse hupsos. We moeten er ons dus wel van bewust zijn, dat we 

met het sublieme spreken over de „verhevenheid‟ in literair-

filosofische zin en niet over een retorische stijl.  

De woorden sublimis en hupsos kennen uiteraard steeds een sterke 

metaforische dimensie
11
. Russell

12
 beschrijft de primaire 

metaforische extensie van hupsos als een geheel van goden- en 

koningengelijke kwaliteiten. Deze hebben betrekking op twee 

aspecten: enerzijds trots en hooghartige toorn („pride and 

haughty anger‟) en anderzijds pracht en praal („pomp and 

circumstance‟). Deze aspecten worden vervolgens overgedragen op 

de taal en blijven zo in min of meerdere mate van betekenis 

wanneer hupsos en andere afgeleide woorden worden gebruikt in de 

discipline van de literaire kritiek. 

Russell merkt op dat de terminologie rond hupsos (en ook die rond 

sublimis in het Latijn) niet vaak opduikt binnen de literaire 

kritiek tot de tweede helft van de eerste eeuw v.C. Men gebruikte 

in het Grieks vooral woorden uit de κέγαο-groep (megas, groot), 

en in het Latijn de term grandis om bijvoorbeeld de stijl, toon 

en gedachten bij tragedie te benoemen.  

Innes
13
 legt hier de link met de opkomst van het Romeinse 

atticisme in ongeveer dezelfde periode. Het ontstaan van een 

vocabularium van „grootheid‟ zonder de negatieve connotaties van 

zwaarte en omvang (die megas en grandis wel kennen) kan in die 

                                                        
11

 Saint Girons, B., Le Sublime de l‟Antiquité à nos jours, Paris, 2005, p.26 
12 Russell (ed.), 1964, p.xxxi 
13

 Innes, 2002, p.274  



context mogelijks verklaard worden. Ook dit valt echter moeilijk 

met zekerheid aan te tonen en het is ook zo dat bij Longinos 

κέγεζνο (megethos, grootheid) nog vaak als synoniem voor hupsos 

dient.  

In de literaire kritiek vòòr Longinos waren de volgende 

indelingen wel al gemaakt: Aristoteles
14
 sprak in zijn Retorica 

over het onderscheid tussen ιέμηο γξαθηθή (lexis grafikè), een 

stijl die eigen was aan teksten die privé dienden te worden 

gelezen, en ιέμηο ἀγσληζηηθή (lexis agonistikè), een stijl eigen 

aan teksten die werden gebruikt in de rechtszaal of in het 

openbare leven.  

Kort na Aristoteles ontwikkelen deze stijltheorieën zich verder 

en ontstaat onder andere de doctrine van „de drie stijlen‟, de 

ραξαθηήξεο ιόγνπ (charaktères logoy), de genera dicendi. Tussen 

de extreme stijlen, namelijk de ἁδξόο (hadros, overvloedig, 

exuberant) en de ἰζρλόο (ischnos, droog, onopgesmukt) ραξαθηήξ of 

stijl ligt de κέζνο ραξαθηήξ, de middelmatige stijl, een soort 

van gulden middenweg. De Latijnse equivalenten
15
 zijn het genus 

subtile, medium en grande.  

Uiteraard is dit model niet zaligmakend en auteurs als Dionysios 

van Halikarnassos, Demetrios en Cicero maakten hun eigen 

variaties en uitbreidingen, maar wat ons voornamelijk 

interesseert, is hoe we dit alles nu kunnen verbinden met de 

theorie van Longinos.  Aangezien voor grande ook „sublime‟ werd 

gebruikt, en voor ἁδξόο „ὑςειόο‟, ligt het voor de hand te 

veronderstellen dat Longinos‟ hupsos correspondeert met de 

bovengenoemde ἁδξὸο ραξαθηήξ. Deze schijnbare overkomst is echter 

misleidend, zo zullen we zien.  

 

2.1.2 Longinos‟ sublieme: effect en moreel ideaal.  

                                                        
14 W.D. Ross (ed.), Aristotelis ars rhetorica. Oxford 1959, 19642 (3.12, 

p. 1413b, vv. 3-10) 
15 Russell (ed.), 1964: Op pagina xxxvi van de inleiding op zijn uitgave 

verzamelt Russell de meest courante termen, hun respectievelijke 

voorbeelden, de homerische prototypes en de corresponderende fouten in 

een duidelijk schema. 



„Comme la passante baudelairienne, <le 

sublime> apparaît un court instant, se fait 

admettre et disparaît.‟
16 

Dat Longinos niet schrijft over de ἁδξὸο ραξαθηήξ kunnen we 

afleiden uit het feit dat hij het niet heeft over het sublieme in 

de verwoording, in de stijl die de schrijvers hanteren. Hij 

benadrukt daarentegen meermaals dat zijn sublieme iets opwekt bij 

de toehoorder of lezer, dat het doel niet de overreding is, maar 

de verwondering (1.4: ηὸ ζαπκάζηνλ, 12.5: ἔθπιεμηο) en vervoering 

(1.4: ἔθζηαζηο) en dat dit kan geschieden door middel van één 

woord of één wending, zonder een gehele context te behoeven.  

Het sublieme waarover Longinos het heeft is dus een effect 

veeleer dan een stijl. Het is in het effect dat het sublieme 

schuilgaat, in het effect kan men de literaire grootsheid 

herkennen.  

Dit belangrijke onderscheid werd al op het einde van de 17
e
 eeuw 

door Boileau bemerkt. Zo definieerde hij „le sublime‟ door het 

systematisch tegenover „le style sublime‟ te plaatsen: “Il faut 

donc sçavoir que par Sublime, Longin n‟entend pas ce que les 

Orateurs appellent le stile sublime: mais cet extraordinaire et 

ce merveilleux qui frape dans le discours, et qui fait qu‟un 

ouvrage enlève, ravit, transporte.”
17
  

Saint Girons omschrijft het sublieme nog als „l‟insaisissable qui 

saisit‟
18
, het ongrijpbare dat zelf om zich heen grijpt. Men moet 

Longinos‟ hupsos dus in de eerste plaats als een actief element 

beschouwen, dat de toehoorder of lezer vastgrijpt en in extase 

brengt. 

 

Het zijn, volgens Kerslake
19
, deze specifieke effecten die 

Longinos in eerste instantie aan zijn publiek bekend wil maken, 
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 Saint Girons, B., Le Sublime de l‟Antiquité à nos jours, Paris, 2005, p. 181 
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 Boileau, Œuvres complètes. Introduction par Antoine Adam. Textes établis et annotés par Françoise 

Escal, Paris 1966, p. 338 
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 Saint Girons, 2005, p. 181, zie ook p. 25-27 
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 Kerslake, L., Essays on the Sublime, Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/ New 

York/Oxford/Wien 2000, p.28 



voor hij hen geleidelijk meer kennis over de natuur van het 

sublieme kan bijbrengen. Het effect van extase dat het sublieme 

teweegbrengt, is een soort verplaatsing waarbij de toehoorder 

zich identificeert met de nobele geest van de schrijver. Het 

sublieme is de echo van die nobele geest, „ὕςνο κεγαινθξνζύλεο 

ἀπήρεκα‟ (9.2).  

Daarnaast contrasteert Longinos het sublieme, zoals we in het 

inhoudsoverzicht (1.3.2) lazen, met de fouten die gemaakt worden 

bij onsuccesvolle pogingen om hupsos te produceren en analyseert 

hij vervolgens de bronnen van hupsos, zijnde de wijzen waarop men 

het sublieme wél kan verkrijgen.  

Deze vraag, namelijk hoe men het sublieme kan produceren, is in 

feite het hoofdonderwerp van het traktaat en ook in de specifieke 

behandeling van de 5 bronnen, kunnen we volgens Russell het 

bewijs vinden dat het hier niet gaat om een sublieme stijl. Het 

grootste belang wordt immers verleend aan de grootsheid van 

gedachte en emotie, zoals Longinos ook expliciteert wanneer hij 

de eerste bron de belangrijkste noemt. Deze twee bronnen zijn 

kwaliteiten waarover de geniale schrijver van nature dient te 

beschikken: hij is groot van geest en is bezield. Bovendien is 

het volgens Longinos met de literatuur als met het gewone leven: 

„νὐδὲλ ὑπάξρεη κέγα νὗ ηὸ θαηαθξνλεῖλ ἐζηη κέγα‟, „niets is 

werkelijk groot als het verachten ervan groot is‟. (7.1) Dit 

brengt Russell tot de conclusie dat Longinos hier duidelijk een 

moreel en ethisch ideaal verwoordt. “His ideal (...) is the man 

who rises superior to weaknesses such as pity, fear and pain and 

to current trends of materialism, luxury, and idleness, and who 

at the same time ennobles himself by contemplation of the works 

of God in the universe (35, 44)”
20
. Enkel zo‟n man is in staat het 

sublieme te produceren. 

 

 

2.2 De vijf bronnen 

                                                        
20 Russell (ed.), 1964, p. xxxix 



 

“Ἐπεὶ δὲ πέληε, ὡο ἂλ ἔηπνη ηηο, πεγαί ηηλέο ἐηζηλ ἁη ηῆο 

ὑςεγνξίαο γνληκώηαηαη, πξνϋπνθεηκέλεο ὧζπεξ ἐδάθνπο ηηλὸο θνηλνῦ 

ηαῖο πέληε ηαύηαηο ἰδέαηο ηῆο ἐλ ηῷ ιέγεηλ δπλάκεσο, ἧο ὅισο 

ρσξὶο νὐδέλ, πξῶηνλ κὲλ θαὶ θξάηηζηνλ ηὸ πεξὶ ηὰο λνήζεηο 

ἁδξεπήβνινλ, ὡο θἀλ ηνῖο πεξὶ Ξελνθῶηνο ὡξηζάκεζα: δεύηεξνλ δὲ ηὸ 

ζθνδθὸλ θαὶ ἐλζνπζηαζηηθὸλ πάζνο: ἀιι` αἱ κὲλ δύν ἇπηαη ηνῦ ὕςνπο 

θαηὰ ηὸ πιένλ ἀπηηγελεῖο ζπζηάζεηο, ἁη ινηπαὶ δ` ἤδε θαὶ δηὰ 

ηέρλεο, ἥ ηε πνηὰ ηῶλ ζρεκάησλ πιάζηο (δηζζὰ δέ πνπ ηαῦηα, ηὰ κὲλ 

λνήζεσο, ζάηεξα δὲ ιέμεσο), ἐπὶ δὲ ηνύηνηο ἡ γελλαία θξάζηο, ἧο 

κέξε πάιηλ ὀλνκάησλ ηε ἐθινγὴ θαὶ ἡ ηξνπηθὴ θαὶ πεπνηεκέλε ιέμηο: 

πέκπηε δὲ κεγέζνπο ἀηηία θαὶ ζπγθιείνπζα ηὰ αὐηῆο ἅπαληα, ἡ ἐλ 

ἀμηώκαηη θαὶ δηάξζεη ζύλζεζηο:” (8.1) 

 

“ We kunnen zeggen dat er vijf bronnen zijn die bij uitstek de 

kiem in zich dragen van grote literatuur. Alle vijf hebben als 

gemeenschappelijk fundament de beheersing van de taal, die hoe 

dan ook onmisbaar is. De eerste en belangrijkste bron is het 

vermogen om grote gedachten te ontwerpen, zoals ik ook in mijn 

boek over Xenophon uiteengezet heb. De tweede bron is de felle en 

bezielde emotie. Deze eerste twee bronnen van het sublieme zijn 

voor het grootste deel aangeboren. De overige drie zijn 

afhankelijk van techniek. Het gaat om de juiste vorming van 

figuren (te onderscheiden in twee soorten: gedachtefiguren en 

stijlfiguren), de voorname stijl -inclusief de woordkeus, 

overdrachtelijk en literair taalgebruik- en de vijfde bron is de 

waardige en verheven compositie, die alle hiervoor genoemde 

bronnen omvat.” (vertaling: M. Op de Coul) 

 

In deze voorstelling van de bronnen van het sublieme lezen we al 

een aantal belangrijke beginselen. Ten eerste vereist elke bron 

aanvankelijk de beheersing van de taal. Daarnaast zien we ook  

dat de bronnen dienen ingedeeld te worden in twee types: de 

eerste twee bronnen zijn aangeboren, althans voor het grootste 

deel; de andere drie zijn afhankelijk van techniek. En ten derde 



lezen we dat ondanks deze indeling, de compositie een bron is die 

alle andere omvat.  

Nu volgt de kern van Longinos‟ traktaat, waarin hij uitgebreid en 

aan de hand van vele illustraties zijn theorieën over de vijf 

bronnen uiteenzet. Volgens Pigeaud
21
 is deze voorstelling van de 

bronnen niet noodzakelijk chronologisch en moeten de bronnen ook 

niet elk om beurt voorkomen. Ze kunnen samen bestaan, maar moeten 

niet allen tegelijk optreden om het sublieme te kunnen 

produceren. Pigeaud gelooft dat er zeker één natuurlijke en één 

technische bron moeten aanwezig zijn.   

De voorbeelden, die Longinos vaak voorziet van een diepgaande 

analyse, zijn heel belangrijk. Ze verzorgen de argumentatie, maar 

hebben tegelijk, zoals Pigeaud het uitdrukt, de waarde van een 

anthologie van het sublieme. Longinos‟ drie grote voorbeelden 

zijn Homeros, Demosthenes en Plato. Zijn illustraties gaan dus 

over de genres en de stijlen heen, maar ze reiken ook verder dan 

de literatuur alleen. Zo komen ook de schilderkunst, de muziek en 

de beeldhouwkunst aan bod, zij het dan vooral om als 

uiteindelijke superieure kunstvorm de literatuur te kunnen 

aanduiden.  

 

2.2.1 Het vermogen om grote gedachten te ontwerpen 

De eerste en, zo lazen we in 8.1, belangrijkste bron van het 

sublieme is het vermogen om grote gedachten te ontwerpen. Dit 

vermogen is een soort natuurlijke intelligentie die een dubbele 

competentie
22
 inhoudt. De schrijver moet in staat zijn een 

hoogstaand onderwerp te herkennen en zich een adequaat concept te 

vormen van de grootheid van dat onderwerp. Dit is vooral een 

kwestie van aanleg, zoals ook blijkt uit de term κεγαινθπέο (9.1, 

grootheid van nature). Deze aanleg dient echter ook ontwikkeld: 

we moeten „ὅκσο θαζ` ὅζνλ νἷόλ ηε ηὰο ςπρὰο ἀλαηξέθεηλ πξὸο ηὰ 
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 Pigeaud, J., Longin, Du Sublime. Traduction, présentation et notes de Jackie Pigeaud, Paris 1993, 

p.15 
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κεγέζε θαὶ ὥζπεξ ἐγθύκνλαο ἀεὶ πνηεῖλ γελλαίνπ παξαζηήκαηνο.‟, 

„onze ziel toch zoveel mogelijk met grandioze gedachten vertrouwd 

maken en ervoor zorgen dat ze steeds, bij wijze van spreken, 

zwanger is van edele inspiratie.‟ (9.1)  

De gedachte ( ἔλλνηα, 9.2) is zelfs zo doorslaggevend dat ze, 

ook zonder in woorden uitgedrukt te zijn, grote bewondering kan 

wekken. Het veelbesproken voorbeeld waarmee Longinos dit 

illustreert is het zwijgen van Aias bij diens ontmoeting met 

Odysseus in de onderwereld
23
. De stilte zegt hier meer dan het 

meest verheven woord.  

Longinos put vele van zijn voorbeelden uit beschrijvingen van het 

goddelijke, een tendens waarvan het vermaarde Genesis-citaat uit 

9.9 getuigt.(zie 1.3.2) 

Grootheid van geest houdt daarnaast ook in dat de schrijver de 

juiste elementen uit de ideeën en gevoelens weet te extraheren en 

samen te brengen in een kwaliteitsvol geheel dat niet ontsierd 

wordt door „overbodige, triviale of pedante‟ zaken. (10.7)  

Longinos bespreekt verder nog drie belangrijke punten die ook tot 

het sublieme kunnen leiden. Ten eerste is er de αὔμεζηο of 

amplificatio. Longinos definieert deze als „een opeenstapeling 

van alle details en aspecten die met het onderwerp verband 

houden, een argument versterkend door er langdurig bij stil te 

staan‟ (12.2). Het is niet zomaar iets dat „grootheid toevoegt‟, 

want het sublieme heeft geen nood aan kwantiteit. Het sublieme 

heeft te maken met kwaliteit. Amplificatio is een kwestie van 

kwantiteit en is daarom krachteloos en futiel zonder de steun van 

sublieme gedachten. (11.2) 

Een volgende weg die leidt naar het sublieme is „<> ηῶλ 

ἔκπξνζζελ κεγάισλ ζπγγξαθέσλ θαὶ πνηεηῶλ κίκεζίο ηε θαὶ δήισζηο‟, 

„de navolging van en de wedijver met de grote schrijvers en 

dichters uit het verleden‟ (13.2). Longinos verbindt de imitatio 

met de ideeën van inspiratie, passie en zelfs vervoering door de 

grootheid van anderen. Imitatio en aemulatio vinden we 

                                                        
23 Odyssee XI, 553-567  



bijvoorbeeld overvloedig bij Plato, die „meer dan wie ook uit de 

grote bron Homerus ontelbare zijriviertjes heeft afgetapt voor 

eigen gebruik‟ (13.3)  

Een laatste punt is de θαληαζία (fantasia, 15.1) of, zoals 

Michiel Op de Coul het vertaald, „de concretisering‟ of „het 

concrete beeld‟. De fantasia is een aangeboren talent dat het 

vermogen om bepaalde dingen te zien inhoudt, maar impliceert ook, 

zo stelt Pigeaud
24
, een actualisatie, een realisatie van die 

visie. Door middel van de taal kan men de anderen laten delen in 

die visie.  

 

2.2.2 Een felle en bezielde emotie 

De tweede bron, de emotie, door Longinos in 20.2 gedefinieerd als 

„θνξὰ ςπρῆο θαὶ ζπγθίλεζίο‟, „een vlucht, een beweging in de 

ziel‟, is de enige bron waarvan een afzonderlijke behandeling in 

de ons overgeleverde tekst ontbreekt. Die onduidelijkheid heeft 

reeds tot vele theorieën geleid. Vaak veronderstelt men dat de 

bespreking van de tweede bron in de tekst na 9.4 gesitueerd was, 

waar nu een grote lacune bestaat. Indien men hier niet van 

uitgaat, rijzen er vragen omtrent de betekenis van het schema dat 

Longinos in hoofdstuk 8 uiteenzet.  

Volgens Russell heeft dit schema in feite slechts een beperkte 

functie en is de emotie het element dat Longinos‟ schema 

onderscheidt van het vermoedelijke schema van Caecilius. 

Bovendien bereidt het mede een diepere structuur van de tekst 

voor, namelijk die van een nauwkeurig opgebouwde verdediging van 

Plato en zodoende de idealisatie van de schrijver die in staat is 

het ware sublieme te ontwikkelen.  

Innes gaat hiermee niet akkoord en laat haar voorkeur uitgaan 

naar de minder complexe verklaring dat πάζνο in feite vooral 

voorkomt in verbinding met de eerste bron. Emotie is belangrijk, 

maar niet essentieel en het ontbreken van een aparte bespreking 

hoeft niet te impliceren dat Longinos zijn structuur van de 5 
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bronnen niet behoudt. Innes wijst hiervoor op de vloeiende manier 

waarop in de tekst overgangen worden gemaakt doordat 

verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn door 

gemeenschappelijke thema‟s. Daarnaast toont ze aan dat ook 

patronen in het gebruik van beeldspraak voor een vorm van eenheid 

zorgen. Op vele plaatsen roepen bepaalde beelden immers echo‟s op 

van eerder gebruikte beeldspraak.
25
  

Hoewel het dus gissen is naar het al dan niet bestaan hebben van 

een aparte bespreking van deze bron, kunnen we onze kennis van 

Longinos‟ ideeën over de pathos wél halen uit de opmerkingen die 

hij in hoofdstuk 8 maakt én uit de talrijke keren dat hij de 

emotie als een soort aanvullend aspect betrekt bij andere 

bronnen.  

In hoofdstuk 8 wil Longinos twee mogelijke misvattingen 

bestrijden. Ten eerste is het niet zo dat het sublieme en de 

emotie van nature samengaan. Er zijn immers zeker voorbeelden te 

geven van hupsos zonder pathos en evenzeer bestaan er emoties die 

volgens Longinos geen subliem effect verwekken. De reden waarom 

deze „lage emoties‟ worden uitgesloten, ligt volgens Innes
26
 in 

het feit dat de „νἶθηνη ιῦπαη θόβνη‟ die Longinos specifiek 

vermeldt, „medelijden, verdriet en angst‟ (8.2), onnobele en 

onheroïsche emoties zijn en daarom niet aansluiten bij Longinos‟ 

morele ideaal.  

Ten tweede mag men ook niet denken dat de emotie nooit bijdraagt 

tot het sublieme, want, zo durft Longinos stellen, „νὐδὲλ νὕησο 

ὡο ηὸ γελλαῖνλ πάζνο, ἔλζα ρξή, κεγαιήγνξνλ‟, „in zeggingskracht 

<is> niets te vergelijken met de echte emotie op de juiste 

plaats‟. (8.4) 

Het is zeker zo dat in de paragrafen 9 tot en met 15, 

traditioneel aangeduid als de passage die de eerste bron van het 
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sublieme bespreekt, de verwijzingen naar pathos legio zijn. 

Jacques Bompaire geeft in zijn artikel „Le pathos dans le traité 

du sublime‟
27
 een uitgebreid overzicht van deze talrijke 

verwijzingen en toont aan hoe naar zijn mening Longinos stap per 

stap zijn ideeën over de pathos ontwikkelt. Bompaire bekijkt ook 

de rol van de emotie in de rest van het werk en zijn conclusie 

luidt als volgt: de pathos in de structuur van Longinos‟ discours 

functioneert als het bemiddelende element tussen de eerste bron 

van het sublieme en de laatste drie, technische bronnen.  

 

2.2.3 De juiste vorming van figuren 

De eerste technische bron bij uitstek is die van de stijlfiguren. 

De stijlfiguren worden zoals gebruikelijk opgesplitst in 

enerzijds gedachtefiguren en anderzijds woordfiguren, maar 

Longinos‟ opsomming blijft relatief beperkt in vergelijking met 

de traditionele retorische handleidingen. Enkele opvallende 

bemerkingen van Longinos met betrekking tot de stijlfiguren zijn 

de volgende.  

In hoofdstuk 17 vertelt Longinos dat volgens hem het gebruik van 

stijlfiguren iets gevaarlijks en verdachts kan inhouden. Een meer 

hoogstaand publiek zou namelijk een gevoel van minachting kunnen 

ervaren, wanneer een spreker hen „met verbale trucjes om de tuin 

leidt‟ (17.1). „δηόπεξ θαὶ ηόηε ἄξηζηνλ δνθεῖ ηὸ ζρῆκα, ὅηαλ αὐηὸ 

ηνῦην δηαιαλζάλῃ, ὅηη ζρῆκά ἐζηη‟, „Het beste is een figuur dan 

ook, wanneer onopgemerkt blijft dat het een figuur is.‟ (17.1) De 

kunst bestaat er dus in om net de techniek verborgen te houden.  

Hoofdstuk 29 concludeert de bespreking van de stijlfiguren. 

Longinos wijst hier op het belang van de matigheid (specifiek met 

betrekking tot de perifrase) en het belang van het juiste moment. 

(zie daarvoor 2.4) De kracht van stijlfiguren ligt in het feit 

dat ze „aan de stijl meer emotie en levendigheid verlenen‟ 

(29.2).  
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We merken op dat, net als in de volledige bespreking van de 

stijlfiguren, ook hier de pathos wederom prominent aanwezig is. 

Net voor Longinos overgaat naar de bespreking van de volgende 

bron, wordt dit nogmaals benadrukt aan de hand van een bijzondere 

antithese: „πάζνο δὲ ὕςνπο κεηέρεη ηνζνῦηνλ, ὁπόζνλ ἦζνο δνλῆο.‟ 

(29.2), in een vertaling van Russell: „emotion is as essential a 

part of sublimity as characterization is of charm.‟
28
 Dit 

onderlijnt nogmaals het belang van de emotie boven meer 

technische elementen als stijlfiguren.  

 

2.2.4 De voorname stijl 

Longinos begint met de opmerking dat de gedachte en de 

uitdrukking ervan vaak nauw met elkaar verweven zijn (30.1). Toch 

bestaan er met betrekking tot de verwoording nog 

vermeldenswaardige zaken. Longinos volgt ook hier de traditionele 

tweedeling en behandelt in eerste instantie de woordselectie en 

vervolgens de tropen. Op de woordselectie wil Longinos niet te 

uitgebreid ingaan, want „θῶο (...) ηῷ ὄληη ἴδηνλ ηνῦ λνῦ ηὰ 

ὀλόκαηα‟, „wat zijn mooie woorden anders dan het licht van de 

gedachte?‟ (30.1).  

In hoofdstuk 32 gaat het over de metafoor, en hier wil Longinos 

de idee bestrijden dat metaforen absoluut beperkt in aantal 

moeten zijn en dat gewaagde metaforen dienen te worden getemperd 

met een „net alsof‟, een „zogezegd‟ of een „als het ware‟. 

Longinos mening gaat samen met voorgaande stellingen van emotie 

en gepastheid: „πιήζνπο θαὶ ηόικεο κεηαθνξῶλ (...), ηὰ εὔθαηξα 

θαὶ ζθνδξὰ πάζε θαὶ ηὸ γελλαῖνλ ὕςνο εἶλαί θεκη ἴδηά ηηλα 

ἀιεμηθάξκαθα‟, „bij een opeenstapeling van gewaagde metaforen 

bestaat het geëigende tegengewicht in de krachtige emotie, op het 

goede moment, en in het onvervalst sublieme‟ (32.4). In 32.6 

stelt Longinos verder dat „overdrachtelijk taalgebruik een 

vanzelfsprekende grootheid bezit, dat metaforen bijdragen aan 

verhevenheid en dat vooral emotionele en beschrijvende passages 
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er bij gebaat zijn‟, maar zoals elders is ook hier de matigheid 

troef om „onevenwichtige, gewrongen metaforen en allegorische 

zwaarwichtigheid‟ (32.7) te vermijden. Mateloosheid was overigens 

een kwaal waaraan Plato meermaals leek te lijden. Caecilius had 

daarom beweerd dat Lysias in elk opzicht beter was dan Plato, en 

dit is voor Longinos de aanleiding tot een lange uitweiding over 

genialiteit en middelmatigheid. (zie ook 1.3.2) Sommige 

schrijvers mogen er dan een foutloze stijl op nahouden, het 

blijven toch de grote genieën die, hoewel ze hier en daar 

misstappen begaan, onze bijval wegdragen. „θαὶ ηὸ κὲλ ἄπηαηζηνλ 

νὐ ςέγεηαη, ηὸ κέγα δὲ θαὶ ζαπκάοεηαη‟, „wat foutloos is, wordt 

niet bekritiseerd, maar het is grootheid die bewonderd wordt‟ 

(36.1).  

 

2.2.5 De waardige en verheven compositie 

Alle vorige bronnen worden vervolgens omvat door de vijfde en 

laatste bron: een waardige en verheven compositie. Hieronder 

bespreekt Longinos harmonie en ritme als instrumenten voor 

verhevenheid en emotie, en het belang van een goede plaatsing en 

verbinding van de woorden voor een subliem effect. Een slecht 

ritme en overdreven beknoptheid hebben dan weer een negatieve 

invloed op een tekst.  

In hoofdstuk 43 behandelt Longinos nog een element dat hupsos in 

de weg staat, namelijk de stijlbreuk door laag en onwaardig 

taalgebruik. Omdat dit thematisch meer verband houdt met de 

bespreking van de stijl, moet hoofdstuk 43 volgens sommigen 

geplaatst worden bij de vorige bron. Innes
29
 bespreekt dit 

probleem kort in haar artikel over de structuur en eenheid van 

Over het Sublieme. Formeel is hoofdstuk 43 inderdaad een in de 

structuur onverwacht appendix, aangezien de stijl reeds besproken 

werd in de hoofdstukken 30 tot en met 38. Een functie als 

appendix valt overigens te verdedigen, aangezien de overgang van 

het vorige onderwerp, de fouten inzake compositie, ook redelijk 
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vloeiend verloopt. Innes stelt echter een meer integrale functie 

voor. Het hoofdstuk behandelt namelijk een voorbeeld van 

mislukking in het sublieme en dient zo als een glijdende overgang 

naar het laatste hoofdstuk waarin de redenen van dit tekort aan 

hupsos aan bod komen.  

 

 

2.3 De relatie fusis-technè 

 

We hebben in de voorbije discussie al verscheidene verwijzingen 

naar de relatie tussen θύζηο (fusis: natuur, aanleg) en ηέρλε 

(technè: kunst, techniek, aangeleerde vaardigheid) ontmoet. Deze 

filosofische kwestie, die ook Plato en Isokrates reeds bespraken, 

is echter zo‟n fundamenteel element van Longinos‟ traktaat dat 

het zeker en vast een meer uitgebreide behandeling vraagt.  

 

2.3.1 Bestaat er een τέχνη voor het bereiken van het 

sublieme?  

Longinos introduceert de vraag naar de verhouding tussen natuur 

en techniek in het tweede hoofdstuk. Zijn mening is genuanceerd 

en probeert een zeker evenwicht aan de verhouding toe te kennen. 

Longinos bestrijdt de idee dat grootheid enkel en alleen een 

kwestie van aanleg is. „De natuur‟, schrijft hij, „kent in 

uitingen van vervoering en emotie grotendeels haar eigen wetten, 

maar heeft niet de gewoonte onwillekeurig en volkomen 

onsystematisch te werk te gaan.‟ (2.2) De natuur heeft in zich 

dus al een zekere methodiek, maar dat is niet de enige reden 

waarom men de rol van de techniek niet zomaar mag schrappen. „δεῖ 

γὰξ αὐηνῖο ὡο θέληξνπ πνιιάθηο ὅπησ δὲ θαὶ ραιηλνῦ‟, „Grootheid 

heeft immers vaak een prikkel nodig, maar even vaak de teugel‟. 

(2.2) De techniek komt de natuur ter hulp om als een soort 

tegengewicht te dienen, een bescherming tegen impulsiviteit en 

roekeloosheid.  

En met de literatuur is het opnieuw zoals met het gewone leven: 

wat techniek namelijk betekent voor de natuurlijk aanleg in de 



literatuur, dat betekent goede raad voor geluk in het leven. 

Bovendien stelt Longinos dat het juist de techniek is die ons 

leert dat literatuur soms een zaak van talent kan zijn, maar 

jammer genoeg is hetgeen  hij verder hierover zei door een lacune 

in de tekst verloren gegaan.  

Er bestaat dus volgens Longinos wél een ηέρλε van het sublieme en 

zijn eigen procedure, zo stelt Kerslake
30
, fungeert als het beste 

voorbeeld van waaruit zo‟n methode moet bestaan en hoe ze de 

lezers kan helpen. Er zijn twee wegen: ten eerste moet men het 

sublieme analyseren op een manier om kennis te vergaren over de 

aard, de effecten en de oorzaken. Ten tweede kan men dergelijke 

kennis en de ervaring van het publiek gebruiken om een 

handleiding op te stellen voor de productie van het sublieme. Nu 

hebben we reeds gezien dat Longinos niet zomaar een praktische 

handleiding schrijft met een geheel van regeltjes. Longinos‟ 

traktaat onderzoekt vooral voorbeelden van hupsos en besteedt 

aandacht aan algemene criteria als context en effect.  

 

2.3.2 Kwaliteit versus kwantiteit 

Dit gaat samen met het feit dat voor Longinos kwaliteit steeds 

boven kwantiteit gaat. In zijn uitweiding over genie en 

middelmaat stelt Longinos dan ook de vraag wat nu eigenlijk 

verkieslijk is: de aanwezigheid van méér goede kwaliteiten of van 

intrinsiek betere kwaliteiten die dan weer minder in aantal zijn. 

(33.1) We dienen dit volgens hem te overwegen op basis van het 

effect en zo komt hij tot de conclusie dat hoge kwaliteit, 

bijvoorbeeld het sublieme dat ons soms met één woord in 

vervoering kan brengen, steeds boven kwantiteit gaat. Ook zijn 

grote voorbeelden maken immers fouten (33.4), maar hun fouten 

beslaan maar een fractie van het totaal van hun successen (36.2). 

Innes
31
 stelt het zo: “The flawed genius with his strengths and 

weaknesses is at the very heart of Longinus‟ concept of the 

sublime: genius (θύζηο) is preferable to meticulous craftmanship 

                                                        
30

 Kerslake, 2000, p.31-37 
31

 Innes, 2002, p.261-262 



(ηέρλε), genius by definition makes mistakes, and in any case the 

mistakes of a genius are few.” 

 

2.3.3 De wisselwerking tussen υύσις en τέχνη 

Het is duidelijk dat de techniek dus een rol te spelen heeft in 

zaken die aanvankelijk louter een kwestie van aanleg lijken, maar 

er rijst nog een vraag: Is er in de zogenaamd technische bronnen 

(3, 4 en 5) een element van natuur terug te vinden? Kerslake
32
 

vindt één punt: in hoofdstuk acht stelt Longinos dat de 

beheersing van de taal de basis vormt voor alle bronnen en 

vervolgens poneert hij in 36.3 dat de mens van nature beschikt 

over de kracht van het woord. Op basis daarvan concludeert 

Kerslake dat er ook in de technische bron een element van de 

menselijke natuur moet meespelen. Hij vindt daarvoor bewijzen in 

Longinos‟ uiteenzetting over de harmonie (39), waar bepaalde 

technische kwaliteiten zo belangrijk worden dat ze bijna aanzien 

worden als kwaliteiten van de auteur zelf. Ook in Longinos‟ 

stelling dat van stijlfiguren best verborgen blijft dat ze 

stijlfiguren zijn, gaat volgens Kerslake de idee van een 

wederzijdse relatie tussen θύζηο en ηέρλε schuil. Dit vinden we 

duidelijkst verwoord in 22.1, waar Longinos stelt dat „de kunst 

pas volmaakt is als men haar aanziet voor natuur, en de natuur 

geslaagd is wanneer zij de kunst binnenin zich verbergt.‟  

Ook Pigeaud
33
 benadrukt de wisselwerking tussen natuur en 

techniek. Volgens hem is Longinos‟ basisidee dat in een creatie 

steeds zowel natuur als techniek aanwezig zijn en dat men dient 

na te denken over hun noodzakelijk treffen. De techniek is 

noodzakelijk, maar ontoereikend zonder de steun van de natuur én, 

hetzelfde geldt net andersom.  
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2.4 Het universeel karakter van het sublieme en het belang 

van de kairos 

„Ὅισο δὲ θαιὰ λόκηδε ὕςε θαὶ ἀιεζηλὰ ηὰ δηὰ παληὸο 

ἀξεζθνληὰ θαὶ πᾶζηλ„ „Kortom, waar iedereen altijd 

behagen in schept, dat zijn de goede voorbeelden van 

verhevenheid‟ (7.4) 

 

Het ware sublieme, daarin schept iedereen altijd behagen, en meer 

nog: het ware sublieme is onweerstaanbaar: „άδύλαηνο  

θαηεμαλάζηαζηο‟ „het is (...) onmogelijk er weerstand aan te 

bieden‟. (7.3) 

Saint Girons noemt deze universaliteit subjectief, „puisqu‟elle 

concerne le rapport de la représentation non pas à l‟objet, mais 

au sujet, tel qu‟il s‟en sent affecté‟
34
. Dit grijpt terug naar 

een van de eerste opmerkingen hier gemaakt, namelijk dat het 

sublieme bestaat als effect. Het gaat steeds om het effect dat 

een lezer of toehoorder (subject) ervaart door het lezen/horen 

van een bepaalde geniale beschrijving. Het gaat dus in eerste 

instantie om een potentieel sublieme, dat pas in combinatie met 

een subject, meerbepaald door het effect van het potentieel 

sublieme op het subject, zijn ware sublieme aard verkrijgt. 

Een ander belangrijk aspect dat hiermee verband houdt is de rol 

van de „θαηξόο‟. Het Griekse kairos laat zich moeilijk vertalen. 

Mogelijke omschrijvingen zijn „het gunstig moment‟, „de 

gelegenheid‟, „het kritieke moment‟, enzovoort. Het is een aspect 

van de tijd, een kritiek moment waarop een juiste beslissing 

dient genomen te worden. Dit concept beperkt zich niet tot de 

literatuur, maar is ook van groot belang in disciplines als de 

geneeskunde of de militaire strategie. In de kairos komen volgens 

Pigeaud
35
 gave en vaardigheid, de fusis en de technè  van daarnet, 

samen.  Het vraagt een bijzonder aanvoelen om dat „juiste moment‟ 

te kunnen inschatten, maar ook een zekere ervaring en 
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vaardigheid. Alle vijf bronnen van het sublieme, zo stelt Saint 

Girons
36
, vereisen de kairos om hun effect te kunnen voortbrengen.  

 

 

 

 

2.5 Conclusie 

 

Het sublieme beperkt zich, zoals we zagen, niet tot een bepaald 

genre, maar het gaat wel steeds om een kwaliteit gemanifesteerd 

in en door een discours
37
. Het sublieme is geen stijl, maar een 

effect dat gelijk wie in vervoering kan brengen. Hij die in staat 

is het te produceren is een mens die voldoet aan een bepaald 

ethisch ideaal. Hij is nobel van geest en passioneel en hij weet 

het gepaste ogenblik te herkennen om zijn technische vaardigheden 

toe te passen.  

Het sublieme is de kwaliteit die aan grote schrijvers eeuwige 

roem heeft verleend: „θαὶ πνηεηῶλ ηε ὁη κέγεζηνη θαὶ ζπγγξαθέσλ 

νὐθ ἄιινζελ ἤ ἐλζέλδε πνζὲλ ἐπξώηεπζαλ θαὶ ηαῖο ἑαπηῶλ πεξηέβαινλ 

εὐθιείαο ηὸλ αἰῶλα‟, „(en aan het sublieme) en aan niets anders 

hebben de grootste dichters en prozaschrijvers hun vooraanstaande 

plaats te danken. Hun roem hebben ze dankzij het sublieme gekleed 

in een tijdloos gewaad.‟ (1.3) 
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Hoofdstuk 3: De nawerking in Europa:  enkele belangrijke 

vertegenwoordigers. 

 

 

Zoals reeds vermeld in de inleiding dateert het oudste 

manuscript, P, uit de 10
e
 eeuw. Russell

38
 vermoedt dat men het in 

de tweede helft van de 15
e
 eeuw voor het eerst heeft gekopieerd. 

Er zijn zo‟n tien manuscripten uit de Rennaissance bewaard en 

tegen het einde van de 16
e
 eeuw bestaan er 3 gedrukte uitgaven en 

vertalingen in het Latijn en het Italiaans. De invloed van 

Longinos‟ traktaat blijft echter beperkt, kennelijk mede als 

gevolg van de hoge moeilijkheidsgraad en het weinig praktisch 

karakter van het werk.  

 

 

3.1 Frankrijk: Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) als 

startschot  

 

De grote ommekeer komt er in 1674, wanneer Boileau‟s vertaling 

Traité du Sublime ou Du Merveilleux dans le Discours verschijnt.  

Zijn vertaling, voorzien van een inleiding en een commentaar, 

maakt het werk voor het eerst toegankelijk voor een groter 

publiek. Samen met deze vertaling, betekenen Boileau‟s vele 

Réflexions Critiques, waarvan er in de periode tussen de 

publicatie van zijn vertaling en zijn dood in 1711 een twaalftal 

verschijnen, een waar startschot voor het denken en schrijven 

over het sublieme. Gedurende ongeveer anderhalve eeuw zal het 

werk een grote belangstelling en navolging kennen. Met de 

aandacht die wordt besteed aan de persoonlijkheid en de 

inspiratie van de schrijver, heeft Over het Sublieme ook een niet 

onbelangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Romantiek.  
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Kerslake
39
 preciseert het belang van Boileau door aan hem de 

eerste werkelijke poging toe te schrijven om het werk te 

interpreteren „in its own terms‟. Voordien is er volgens Kerslake 

enkel sprake van selectief eclectisme: teksten werden in termen 

van andere (standaard-)teksten gelezen. Specifiek voor Longinus 

betekent dit dat Over het Sublieme vooral in het licht van Plato, 

Aristoteles en de Romeinse critici werd gehouden. Na Boileau 

gebeurt dit uiteraard bij velen nog steeds, maar nieuw is de 

aandacht voor Longinos‟ specifieke boodschap en het zelf 

voortbrengen van nieuwe ideeën omtrent het sublieme.  

Inhoudelijk legt Boileau heel sterk de nadruk op het onderscheid 

tussen „het sublieme‟ en „de sublieme stijl‟. Hij is, zoals we in 

2.1.2 reeds bespraken, een van de eersten om vast te stellen dat 

Longinos met „het sublieme‟ een bepaald effect wenst aan te 

duiden en niet de retorische „sublieme stijl‟. Hij stelt zich dan 

ook op als een verdediger van sommige van Longinos‟ voorbeelden, 

die door Boileau‟s tijdgenoten vaak stilistisch niet erg 

indrukwekkend werden bevonden. Het sublieme behoeft volgens 

Boileau immers geen hoogdravend taalgebruik. Met betrekking op 

het Genesis-citaat (zie 1.3.2) ontstaat hierover een langdurige 

polemiek tussen Boileau en Pierre-Daniel Huet. Deze laatste was 

immers van mening dat Longinos zich had vergist door aan het 

eenvoudige citaat een subliem karakter toe te kennen. Boileau 

daarentegen zag de eenvoud in taalgebruik als een kwaliteit op 

zich, en herkende tussen de eenvoud en het sublieme zelfs een 

mogelijk causale relatie
40
. 

Boileau tracht in verschillende van zijn teksten tot de 

formulering van een definitie van het sublieme te komen. Longinos 

zelf geeft nergens een duidelijke en volledige omschrijving van 

het concept. Opvallend is daarbij dat Boileau, zonder daardoor de 

eigenlijke betekenis van het traktaat te wijzigen, niet alleen de 

nadruk legt op de oorzaken van het sublieme, maar evenveel op de 

effecten. Uit Réflexion Critique XII: „Voici donc comme je croy 
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qu‟on le peut définir. Le Sublime est une certaine force de 

discours, propre à eslever et à ravir l‟Ame, et qui provient ou 

de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de 

la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé 

de l‟expression; c‟est à dire d‟une de ces choses regardées 

separément, ou ce qui fait le parfait Sublime, de ces trois 

choses jointes ensemble.‟
41
 

Boileau‟s werk werd talloze malen opnieuw uitgegeven en werd in 

de eerste helft van de achttiende eeuw naar het Engels vertaald
42
. 

Brody concludeert aan het einde van zijn uitgebreide studie 

„Boileau and Longinos‟: „It was Boileau who gave Peri Hupsous to 

the world, and his interpretation of its purpose did enrich the 

critical tradition.‟
43
 Men is het er unaniem over eens dat zijn 

belang voor de ontwikkeling van „het Sublieme‟ nauwelijks kan 

worden overschat.  

 

 

3.2 Italië: Giambattista Vico (1668-1744) 

 

Een andere „voorloper‟ is Giambattista Vico, een filosoof, 

historicus en jurist uit Napels. Vico‟s theorie over het sublieme 

vinden we onder meer in zijn Scienza Nuova, het werk waarin hij 

een „nieuwe wetenschap‟ van mens en beschaving bespreekt. Saint-

Girons
44
 rekent hem in „Le Sublime de l‟antiquité à nos jours‟ tot 

de vier theoretici en filosofen die de belangrijkste bijdragen 

leverden tot de theorieën over het sublieme. De overigen zijn 

Longinos zelf, Edmund Burke en Immanuel Kant.  

Vico‟s sublieme kadert in zijn bredere theorie van „de ideale 

geschiedenis‟
45
. De schepping en erkenning van bepaalde sublieme 
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zaken, of „bovennatuurlijke universalia‟ hebben mede het ontstaan 

van de mens en van de beschaafde wereld mogelijk gemaakt. Het 

sublieme speelt een belangrijke rol in de antropogenese en de 

„politogenese‟, zoals Saint-Girons het uitdrukt, en wordt daarbij 

door 3 belangrijke punten gekenmerkt
46
. Ten eerste is het sublieme 

een scheppende instantie: zij creëert een „sublieme taal‟, een 

systeem van verzinsels. Ten tweede is het sublieme cognitief: de 

mens gaat aan deze verzinsels geloof hechten en er zijn wereld 

mee construeren. Ten derde is het sublieme humaniserend en 

beschavend: het sublieme maakt de mensheid en de beschaafde 

wereld mogelijk.  

Saint Girons definieert Vico‟s sublieme ook op basis van wat het 

net niet is. Het wijkt immers op verschillende punten af van de 

verwachtingen die men aan een theorie uit zijn periode zou 

stellen. Zo gebruikt Vico zelden het substantief „het sublieme‟, 

zoals het door Boileau van haar retorische bijklank was ontdaan. 

Hij neemt niet deel aan de toen moderne reflectie op de schone 

kunsten en het landschap en verwerpt elke moralisering van het 

initieel sublieme. Hij heeft geen specifieke interesse voor de 

tragedie, zoals Boileau en ook later Burke die bijvoorbeeld wel 

hadden. Vico stelt zich ook schijnbaar onverschillig op ten 

opzichte van elke beschouwing van een abstract sublieme, zoals 

dat bij Kant zou voorkomen.  

 

In de loop van de achttiende eeuw treedt men steeds verder weg 

van het retorisch sublieme. Men erkent naast het retorisch 

sublieme ook het sublieme in de natuur en de aandacht wordt niet 

langer gevestigd op de tekst (Boileau‟s „discours‟), maar 

verschuift naar de gevoelservaring van de persoon die het 

sublieme waarneemt. Het is de periode waarin de esthetica, in 

termen van „een leer van de waarneming, de schoonheid‟, zich 

ontplooit. Het sublieme geldt niet langer alleen als begrip in de 
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literatuurbeschouwing. Op dit punt eindigt, zoals J. Bons
47
 het 

stelt, de receptie van Longinus‟ begrip van het sublieme. Toch 

willen we hier nog kort de twee belangrijkste vertegenwoordigers, 

Edmund Burke en Immanuel Kant, aanhalen.  

 

 

3.3 Engeland: het duistere sublieme van Edmund Burke 

(1729-97) 

 

In 1757 wordt Burke‟s „Philosophical Enquiry into the Origin of 

our Ideas of the Sublime and Beautiful‟ gepubliceerd. De titel 

onthult al een belangrijk aspect van Burke‟s benadering van het 

sublieme. Hij bestudeert „het sublieme‟ namelijk hoofdzakelijk in 

tegenstelling tot „het mooie‟. Centraal staat de ervaring van de 

lezer/toeschouwer: waar „het mooie‟ een ontspannend effect 

teweegbrengt, gaat „het sublieme‟ volgens Burke gepaard met een 

zeker geweld en een zekere angst of terror. Het mooie als 

gevoelservaring is gefundeerd op een eenvoudig plezier of genot; 

het sublieme is gefundeerd op een „relatief‟ plezier of genot.
48
 

Burke benoemt dit negatief genot met de term delight. Deze slaat 

op de passies die de integriteit van het subject fysiek, moreel 

en psychologisch op het spel zetten. Deze passies tonen zich veel 

heviger, doeltreffender en leerrijker dan de liefde en de kalmte 

van een relatie, die voorkomt uit een eenvoudig en positief 

genot.
49
  

 

3.4 Duitsland: „das Erhabene‟ van Immanuel Kant (1724-

1804)  

 

Kant bespreekt de theorie van het sublieme (bij hem das Erhabene) 

in 1790 in zijn derde kritiek, Kritik der Urteilskraft. 
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Kant neemt Burke‟s dualisme over, maar herwerkt de theorie binnen 

zijn transcendentale filosofie. Het sublieme bij Kant bestaat in 

de relatie tussen wat hij met Lust en Unlust benoemt.
50
 Het gaat 

hier niet zozeer over het zoeken naar de oorsprong van de ideeën 

van het sublieme, dan wel over het sublieme zelf als beginsel van 

kennis en verlangen naar kennis.
51
 De mens ervaart in confrontatie  

met iets dat hem in omvang of kracht overtreft een gevoel van 

Unlust. Om daaraan te ontsnappen probeert hij niet het eigenlijke 

doel van de natuur te begrijpen, maar keert zich naar zichzelf en 

naar zijn vermogen tot rede. De superioriteit van de rede over de 

menselijke gevoeligheid veroorzaakt op de beurt een gevoel van 

Lust. Het sublieme bevindt zich in deze beweging tussen Lust en 

Unlust, en is volgens Kant een onpresentabel en innerlijk 

principe
52
. 

 

 

Russell
53
, die het vooral over de nawerking van Longinos in 

Engeland heeft, merkt op dat in de 19
e 
eeuw de belangstelling 

sterk vermindert. Redenen zijn dat men in deze revolutionaire 

tijden de autoriteit waarmee Longinos spreekt niet meer 

aanvaardt
54
 en dat Longinos‟ ideeën van vrijheid en inspiratie 

voor de 19
e
-eeuwse schrijvers geen nieuwe idealen waren. De 

waardering die wel werd opgebracht was er volgens Russell vooral 

omwille van Longinos‟ liefde voor de literatuur en zijn verlangen 

om die liefde naar anderen te communiceren.  

Vast staat dat men in Europa binnen de literaire kritiek niet 

alleen aan een figuur als Aristoteles, maar ook aan Longinos 

bijzonder schatplichtig is.  
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3.5 Secundaire literatuur 

 

Er zijn over de nawerking van Longinos in Europa (vooral 

Engeland, Frankrijk en Duitsland) al verschillende 

overzichtswerken verschenen. Ik noem hier enkele van de 

belangrijkste: 

- The Sublime van Samuel Monk geldt, hoewel het intussen 

licht gedateerd is, nog steeds als een standaardwerk inzake 

de geschiedenis van het sublieme. Monk behandelt de 

kritische theorieën van het 18
e
-eeuwse Engeland. Voorwerp 

van kritiek
55
 zijn onder meer zijn geringschatting van de 

Fransen na Boileau en het teleologisch aspect van zijn 

overzicht: hij werkt immers vooral toe naar het 

subjectivisme van Kant binnen de theorie van het sublieme.  

- Essays on the Sublime van L. Kerslake herstelt de opvolgers 

van Boileau in eer en behandelt de nawerking rond het 

sublieme in Frankrijk.  

- Le Sublime de l‟antiquité à nos jours van Baldine Saint 

Girons tracht een meer volledig overzicht te geven, met ook 

veel aandacht voor de antieke traditie. De vier grootste 

theoretici zijn volgens haar Longinos, Vico, Burke en Kant.  
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Hoofdstuk 4: Theoretische en historische context  

 

 

4.1.  Theoretische context 

 

4.1.1. De vertaalwetenschap 

Hoewel de vertaalwetenschap als zelfstandige discipline pas 

opduikt vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw, gaan haar 

roots terug tot in de Romeinse tijden. Vele Griekse teksten 

werden toen bewerkt en vertaald in het Latijn. Vrijwel tegelijk 

met het ontstaan van de praktijk van vertalen, neemt ook de lange 

traditie van vertaalreflectie haar aanvang. Vaak geciteerde 

attestaties komen uit de werken van Cicero, Horatius en 

Hieronymus. Hun vertaalreflecties zijn uiteraard van groot 

historisch belang, maar zijn niet wat we zouden noemen 

„wetenschappelijk‟. Vaak zijn zij prescriptief van aard of zijn 

het reflecties over hun eigen vertaalarbeid. Subjectiviteit 

blijkt onvermijdelijk.  

Eeuwenlang blijft een tendens tot wetenschappelijk bestuderen van 

vertalingen uit. Verandering komt er pas op het eind van de 

achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw, wanneer men 

begint na te denken over kwesties als „de vertaalbaarheid‟
56
. Is 

vertalen eigenlijk wel mogelijk? Wat is vertalen precies? Waar 

kan men een grens trekken tussen vertaling en bewerking? Het zijn 

vragen waarop we vandaag, nu de vertaalwetenschap toch al een 

goede halve eeuw als discipline evolueert, nog steeds geen 

sluitende antwoorden kunnen geven.  

 

De vertaalwetenschap is op verschillende domeinen werkzaam. Zo 

onderzoekt men niet alleen literaire vertalingen (zoals in deze 

studie), maar ook niet-literaire vertalingen, verschillende 

manieren van mondeling tolken en het dubben en ondertitelen van 
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audio- en videomateriaal.
57
 Zij wordt daarbij gekenmerkt door een 

grote interdisciplinariteit. Binnen deze studie bijvoorbeeld, 

zullen vragen worden gesteld naar de verhoudingen tussen 

betekenissen van de brontekst en interpretaties binnen de 

vertaling onderzoeken. Daarmee begeven we ons op het terrein van 

de hermeneutiek. Wanneer we de vertalingen bekijken in hun 

context van tijd en ruimte, sluiten we dan weer aan bij cultureel 

en historisch onderzoek.  

 

Het is niet mogelijk om van het begrip „vertalen‟ een eenduidige 

definitie te geven. Pogingen daartoe blijken, al van bij Cicero, 

snel normatief en prescriptief van aard te zijn. Bij anderen 

lijkt de vlag maar zelden de lading te dekken. Jakobson benoemt 

wat wij doorgaans onder vertalen verstaan als de „interlinguale 

vertaling‟, dat wil zeggen een „interpretatie van verbale tekens 

door middel van een andere taal‟
58
. Van Leuven-Zwart deelt de 

verschillende visies op vertalen in aan de hand van enerzijds de 

universalistische visie op taal (aan iedere taal ligt eenzelfde 

conceptueel systeem ten grondslag) en anderzijds de 

relativistische visie op taal (de werkelijkheid is niet 

ingedeeld, maar wordt ingedeeld door onze taal).
59
 Een nuancering 

van beide extreme visies is echter nodig om als theoretische 

grondslag voor het vertalen te dienen. Het is belangrijk om zowel 

de verschillen als de gelijkenissen tussen talen een plaats te 

geven. De overkomsten tussen talen, de zogenaamde universalia, 

worden binnen de linguïstiek op 4 niveaus onderzocht.
60
 Enerzijds 

zijn er het fonologische, het syntactische en het semantische 

niveau van de taal, waarbij onderzoek zich steeds op het 

taalsysteem, de „langue‟ richt. Dat zijn de woorden en zinnen die 

telkens los van elkaar hun betekenis hebben. Anderzijds is er ook 
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onderzoek op het functionele of pragmatische niveau, waarbij men 

aandacht schenkt aan het taalgebruik, de „parole‟. Ons concreet 

taalgebruik bestaat immers niet gewoon uit losse zinnen, maar uit 

een geheel van zinnen: de tekst, die steeds in een bepaalde 

context is ingebed. Het is dit onderzoek dat van groot belang is 

voor de vertaalwetenschap. Men onderzoekt namelijk de universalia 

uitgaande van de opvatting dat „taal wordt gezien als een middel 

om in een bepaalde situatie een bepaald doel te bereiken.‟
61
 Dit 

betekent concreet dat men bij het bestuderen van een bepaalde 

taaluiting niet alleen rekening gaat houden met de menselijke 

mogelijkheden qua productie en interpretatie van klanken en 

betekenissen (de middelen), maar ook met de specifieke functie 

ervan (het doel), en met de sociale, maatschappelijke, 

geografische en historische context (de situatie). Toegespitst op 

de studie van vertalingen, kan men vervolgens bekijken hoe bij 

een vertaling bijvoorbeeld de middelen van de taaluiting 

veranderen, terwijl de functie dezelfde blijft. De studie van 

vertalingen geschiedt dus niet door eenvoudigweg brontaal en 

doeltaal naast elkaar te leggen en te vergelijken. Er spelen vele 

factoren mee in het proces van vertalen, waarmee we ook in de 

studie ervan rekening willen houden.   

 

4.1.2. Theorie en praktijk van de vertaalbeschrijving 

Voor we aan een dergelijke studie beginnen, is het nodig nog 

enkele zaken op te merken omtrent de theorie en de praktijk van 

de vertaalbeschrijving. Ten eerste maken we een onderscheid 

tussen vertaalkunde en vertaalwetenschap. Onder vertaalkunde 

verstaan we de toegepaste vertaalwetenschap met subdisciplines 

als de vertaaldidactiek en de vertaalkritiek
62
. Onder 

vertaalwetenschap verstaan we de theorievormende en de 

descriptieve vertaalstudie. Aangezien voor deze scriptie enkel de 
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vertaalwetenschap van belang is, besteden we in het onderstaande 

enkel aandacht aan de verdere operationalisering van deze 

discipline. Vertaalwetenschap houdt een empirisch onderzoek in 

van het vertaalproduct, van de functie van vertalingen in de 

ontvangende cultuur en van het vertaalproces. Op basis van dit 

onderzoek probeert men deze aspecten in eerste instantie te 

beschrijven (=descriptie) en in tweede instantie te verklaren 

(=theorievorming). Op die manier gaat men op zoek naar wat Toury
63
 

de „initiële norm‟ van de vertaler noemt. De initiële norm of 

vertaalpoëtica verwijst naar de keuzes die de vertaler heeft 

gemaakt bij het overzetten van brontekst naar doeltekst. Men 

maakt onderscheid tussen de expliciete en de impliciete 

vertaalpoëtica van een auteur. De eerste houdt de opvattingen en 

doelstellingen in die de vertaler zelf uiteenzet in een 

voorwoord, in voetnoten, enzovoort. Dat kan gaan van informatie 

over de tekstuitgave die hij heeft gehanteerd tot expliciete 

opvattingen over hoe vrij of hoe trouw hij de tekst heeft willen 

vertalen.  De impliciete vertaalpoëtica dient te worden afgeleid 

uit de vertaling zelf, meerbepaald uit alle gelijkenissen en 

verschillen die men tussen bron- en doeltekst kan aantreffen. Men 

kan daarbij ook nagaan in hoeverre een auteur zich ook werkelijk 

aan zijn expliciete vertaalpoëtica heeft gehouden. Op basis van 

dit alles, probeert men zicht te krijgen  op de initiële norm van 

de auteur. Vertonen de keuzes die de vertaler maakt enige 

systematiek? Werkt hij vooral brontaal- of doeltaalgericht? Welk 

publiek heeft hij voor ogen?  

 

Zoals reeds vermeld, richt het vertaalwetenschappelijk onderzoek 

zich op drie domeinen: het vertaalproduct, de functie van de 

vertaling en het vertaalproces. Wanneer men het vertaalproduct 

onderzoekt, vergelijkt men de vertaling in kwestie met haar 

brontekst en probeert men de aard van de overeenkomsten en 

verschillen te bepalen en te beschrijven. We zoeken op die manier 
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welke interpretatie de vertaler aan de brontekst heeft gegeven. 

Hier staat de tekst zelf centraal. Ten tweede kan men kijken naar 

de functie van de vertaling. De aandacht gaat dan naar de 

culturele, sociale en historische context van de doelcultuur 

waarin de vertaling tot stand komt en dus ook naar het publiek 

waarvoor de auteur zijn vertaling maakt. Ten derde kan men 

focussen op het vertaalproces. Bij de studie van literaire 

vertalingen gaat het dan uiteraard om het proces dat plaats vindt 

bij het vertalen van een integrale tekst
64
. Men tracht daarbij te 

achterhalen welke denkwijzen de vertaler bij het overzetten heeft 

gevolgd.  

 

De gelijkenissen en verschillen tussen bron- en doeltekst 

waarover we hierboven spraken, vallen allen onder de noemer van 

de zogenaamde verschuivingen of shifts. Deze duiken op als het 

resultaat van pogingen van de vertaler om om te gaan met de 

systematische verschillen tussen de twee talen, of als resultaat 

van eigen doelstellingen met betrekking tot de vertaling. 

Verschuivingen kunnen gebeuren op de verschillende niveaus van 

een vertaling. Wanneer een gedicht vertaald wordt als proza, is 

dit evengoed een verschuiving (meerbepaald een macro-structurele 

verschuiving) als wanneer het gaat om een specifiek woord in de 

brontekst, waarvan de betekenis in de doeltekst verdwijnt 

(weglating) of wordt weergegeven door een woord van een andere 

soort (grammaticale verschuiving) of door een metonymie (lexicale 

verschuiving of modulatie). Verschuivingen kunnen obligatoir 

zijn, dit wil zeggen dat de vertaler door een bepaald verschil 

tussen brontaal en doeltaal verplicht is een verschuiving te 

maken. Indien de vertaler zelf om stilistische, ideologische of 

culturele redenen een verschuiving uitvoert, waartoe hij niet 

werd gedwongen door enig verschil tussen de talen, spreken we van 

een optionele verschuiving.
65
 Verder onderscheidt men formele van 
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functionele en constitutieve van individuele verschuivingen en 

verschuivingen op het linguïstisch, literair en cultureel 

niveau
66
.  

Uiteraard zijn de verschillende soorten verschuivingen veel 

talrijker en genuanceerder dan deze korte inleiding doet 

vermoeden. Hoeveel keuzes een vertaler dient te maken bij het 

vertalen, zoveel aspecten dient de onderzoeker van vertalingen 

bij zijn onderzoek in rekening te brengen.  

 

 

4.2. De historische context: vertalen in de lage landen 

vanaf de „Achttiende eeuw‟ tot aan het begin van de 

negentiende eeuw.  

 

De vertalingen die hier onder de loep worden genomen dateren 

respectievelijk van 1719 en 1811. Het lijkt ons dus zinvol om 

vooraf kort een beeld te schetsen van de politieke en culturele 

omstandigheden en in het bijzonder van het vertaalklimaat waarin 

onze schrijvers hun arbeid uitvoerden.  

Voor het historisch overzicht hebben we vooral gebruik gemaakt 

van het overzichtswerk „1800, Blauwdrukken voor een samenleving‟ 

door J. Kloek en W. Mijnhardt.
67
 Om zicht te krijgen op het 

vertaalklimaat in de verschillende periodes, was de „Reeks 

Vertaalhistorie‟ van grote waarde. De reeks verzamelt 

verschillende Nederlandse beschouwingen over vertalingen, 

ingedeeld volgens chronologie.  

 

4.2.1.  Politieke en culturele context 

De periode tussen het begin van de achttiende eeuw en het begin 

van de negentiende, was een bewogen episode in de geschiedenis 

van Nederland. De Republiek der Nederlanden was ontstaan in 1581, 
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nadat men het gezag van koning Filips II van Spanje over de 

Nederlanden vervallen had verklaard, en werd officieel als 

zelfstandige staat erkend bij de Vrede van Münster, die ook een 

einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen 

Nederland en Spanje. De Republiek staat in een eerste periode, 

tot 1650, onder leiding van stadhouder prins Willem I van het 

Huis van Oranje en zijn opvolgers. Dergelijke periodes onder 

stadhoudersschap gaan tot twee maal toe over in periodes waarin 

men die dynastieke politiek doorbreekt en de macht laat berusten 

bij de Staten van de provincies. Als gevolg van talrijke oorlogen 

is de Republiek op het moment dat in 1748 terug een Oranje aan 

het bewind komt, bestuurlijk en economisch verzwakt. In 1780 gaat 

men de oorlog met Engeland aan, een beslissing met rampzalige 

gevolgen. De verplettering door de Engelse grootmacht bracht al 

snel een nieuwe revolutionaire beweging op het getouw, gericht 

tegen de Oranjes, die ervan werden beschuldigd al de hele 

geschiedenis van de Republiek ingestaan te hebben voor de 

beknotting van de burgerlijke vrijheden. De beweging van 

patriotten vond steeds meer bijval en gezamenlijk ijverde men 

voor de overdracht van lokale en provinciale macht aan de 

vertegenwoordigers van het volk. Na een aantal jaren escaleerde 

de situatie tot een militair treffen en weken heel wat patriotten 

uit naar de Zuidelijke Nederlanden en naar Frankrijk, waar de 

revolutie van 1789 alleen maar inspirerend werkte. Het Franse 

revolutionaire bewind annexeerde vervolgens de Oostenrijkse 

Nederlanden en viel in 1795, samen met de terugkerende 

patriotten, de Republiek binnen. Willem V moest uitwijken naar 

Engeland en de Republiek der Nederlanden werd symbolisch 

omgedoopt tot „Bataafse Republiek‟. Tegelijkertijd werd de 

invloed van Frankrijk steeds groter. In 1806 maakt Napoleon 

officieel een einde aan de toch al sterk afhankelijke en in 

torenhoge schulden verkerende Republiek der Verenigde 

Nederlanden. Hij stelt zijn broer Lodewijk Napoleon aan als 

koning van het „Koninkrijk Holland‟.  In 1810 volgt de inlijving 

bij Frankrijk, toen al geen complete cultuurbreuk meer. Deze 



overheersing is echter van korte duur: in 1813, na Napoleons 

debacle in Rusland, trekken de Fransen weg en keert de zoon van 

prins Willem V terug. In 1815 is het Verenigd koninkrijk der 

Nederlanden onder koning Willem I een feit. 

 

De Republiek mag dan een bewogen politieke geschiedenis beleefd 

hebben, de kleinschaligheid van de staat bood wel de mogelijkheid 

tot hoge ontwikkeling op stedelijk niveau. Er bestond een klimaat 

dat toeliet dat er zoiets ontstond als de publieke opinie
68
 en het 

publieke debat. Het aantal boeken dat werd gedrukt nam in de 

achttiende eeuw aanzienlijk toe en ook krant en tijdschrift 

worden in de loop van de eeuw een populair medium. Het is de 

periode waarin een culturele elite zich begint te verenigen in 

geleerde en literaire genootschappen. Het ontstaan van een 

„nieuwe culturele communicatiegemeenschap‟ zorgde er ook voor dat 

men een meer nationalistische woordenschat ging hanteren.
69
 Zoals 

we zullen lezen in de voorredes van onze vertalers (ook bij Le 

Clercq al, aan het begin van de achttiende eeuw), neemt men maar 

al te graag woorden als „het vaderland‟ in de mond. Cultuur, en 

ook wetenschap, waren immers in nationaal perspectief komen te 

staan
70
 en ook de taal moest de nationale eer verdedigen. Tegen 

het einde van de achttiende eeuw, spreken we over een heus 

taalbeleid en in het kader daarvan wordt in 1797 aan de 

Universiteit van Leiden de eerste leerstoel in de moedertaal 

toegekend aan niemand minder dan Matthijs Siegenbeek. (Daarover 

meer onder 5.2.)   

 

4.2.2. Vertaalklimaat 

De periode waarin we onze eerste vertaler, Pieter Le Clercq, 

dienen te situeren, wordt in de context van de Nederlandse 

letterkunde doorgaans benoemd als „de Achttiende Eeuw‟, maar 

beslaat een tijdspanne die loopt van 1669, het jaar waarin het 
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nieuw, literair genootschap „Nil volentibus arduum‟ werd 

opgericht, tot rond 1760, wanneer het (literaire) tijdschrift 

opkomt. Deze periode wordt gekenmerkt door verschillende 

richtingen. We zien een zelfde soort evolutie als in Frankrijk: 

een nieuw classicisme bouwt enerzijds verder op de 

verwezenlijkingen van de renaissance, maar laat anderzijds 

sommige renaissance-elementen sterk verzwakken. Binnen genres 

zoals het drama blijft men zich bijvoorbeeld nog wel op een 

zelfde manier richten tot de klassieken, maar over het algemeen 

beschouwt men de antieke literatuur steeds minder vaak als 

vanzelfsprekend superieur en een voorbeeld zonder meer. Verder is 

het ook de periode waarin in verschillende kunstrichtingen 

kenmerken van de barok en de verlichting tot uiting komen, maar 

dat betekent nog niet dat we dit alles zomaar mogen veralgemenen 

naar de vertaalopvattingen van die tijd.
71
 Vast staat wel dat 

reeds in deze periode een aantal langlopende controversen 

ontstaan, mede als gevolg van de opvattingen van het belangrijke 

literair genootschap Nil Volentibus Arduum. Hen wordt vaak 

zwaarwichtigheid en de slaafse navolging van het Franse 

classicisme verweten, maar volgens Schoneveld verdedigden zij ook 

de stelling dat een werk bij vertaling dient aangepast te worden 

aan „zeden en tijden‟ van de doeltaalcultuur.
72
  Het genootschap 

bleef niet zo bijster lang actief, maar de geest ervan bleef wel 

leven in het verdere literaire landschap van de achttiende  

eeuw.
73
  

In de periode waarin Pieter Le Clercq werkt (grofweg: de eerste 

helft van de 18
e
 eeuw), werd er vooral veel uit het Engels 

vertaald
74
. Eén van de belangrijkste figuren was ongetwijfeld 

Justus Van Effen (1684-1735). Hij begon als eerste met het 

vertalen van de zogenaamde spectatoriale geschriften. Dat waren 
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weekbladen met een moralistisch-didactische strekking, een genre 

dat ook Pieter Le Clercq veelvuldig vertaalde. Frankrijk had 

invloed met het classicisme (wat onder andere blijkt uit de 

vertaling van de Art Poétique van Boileau), de Grieks-Latijnse 

letterkunde genoot een matige interesse, terwijl de culturele 

invloed van Duitsland in die periode nog verwaarloosbaar was.  

 

De reflectie over vertalen bestaat er in deze periode meestal in 

dat een vertaler (in de opdracht of voorrede tot zijn vertaling) 

beschouwingen neerpent over zijn eigen vertaalwerk. Volgens de 

studie Interpretatio van Rener
75
 moet vertaalbeschouwing in de 18

e
 

eeuw inhoudelijk in het kader gezien worden van een algemeen 

aanvaarde taalbeschouwing, ingebed in het humanistische 

onderwijs. Een belangrijke opvatting die tot deze taalbeschouwing 

behoort, is de idee dat vorm en inhoud geen noodzakelijke eenheid 

vormen. Voor de vertalers in deze periode betekent dit dat zij 

een grote speelruimte krijgen bij het overbrengen van de 

boodschap van het origineel. Daarvoor konden zij zich beroepen op 

het specifieke taalonderwijs dat zij hadden genoten, waarin het 

zogenaamde „trivium‟ aan bod kwam: grammatica, dialectica en 

retorica.  

De vrijheid die sommige vertalers zich toe-eigenden was echter 

niet geheel onomstreden, zeker wanneer voor sommigen ook de 

inhoud van de brontekst niet onaantastbaar bleek. De onenigheid 

op dit vlak was het voorwerp van veel discussie, waarbij de enen 

een woordelijke en de anderen een vrije vertaling verdedigden. 

Uiteraard was er ook plaats voor nuance. In Le Clercqs vertaling 

van „The Guardian‟ van Steele lezen we bijvoorbeeld dat een 

woordelijke vertaling te verantwoorden valt wanneer het zaken 

betreft „waar in de minste omstandigheden van gewigt kunnen zijn, 
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gelyk in historische gevallen of in geloofsartikelen‟
76
 en 

verschillende vertalers stelden zich in hun voorwoord bescheiden 

op door, als een soort captatio benevolentiae, toe te geven dat 

een vertaling sowieso een verlies inhoudt.
77
 Naast deze verdeelde 

meningen over de getrouwheid van vertalingen, bestaat er wel een 

algemene gevoeligheid voor de grammaticale juistheid en 

bevalligheid van vertalingen. Vaak lezen we in inleidingen op 

vertalingen hoe vroegere vertalers daarover kritisch worden 

aangepakt. Wat echter meer voorkomt binnen de vertaalreflectie in 

deze periode is dat vertalers zichzelf verdedigen én anderen 

beoordelen voor keuzes die betrekking hebben op een verandering 

van vorm. Dat kon bijvoorbeeld gaan over het omzetten van verzen 

in een proza-vertaling. Vanaf 1750 ongeveer, begint de 

humanistische conventie omtrent vorm en inhoud toch te wankelen 

en gaat men ook nadenken over de mogelijkheid of onmogelijkheid 

van het uitbreiden of inkrimpen van de inhoud van een werk. De 

grenzen tussen vertaling en bewerking of navolging worden vager. 

De vertaalreflectie in deze periode is zeker heel levendig, maar 

opmerkelijk is dat men daarbij maar zelden brontaal-gericht 

denken aantreft
78
. De humanistisch invloed op het taaldenken lijkt 

pas op het einde van deze periode te verminderen.  

 

Vanaf de zestiger jaren van de 18
e
 eeuw ontstaat vervolgens, mede 

dankzij de opkomst van de (literaire) tijdschriften, de 

zelfstandige vertaalreflectie. Men blijft de discussies uiteraard 

ook nog steeds in voorredes op vertalingen voeren, maar met deze 

evolutie krijgen critici ook de kans om in aparte tijdschriften 

vertalingen te recenseren. De vertaalpraktijk zelf
79
 bloeit welig. 

Franse werken blijven nog steeds heel populair, maar zij moeten 

wat aan ruimte inboeten ten voordele van de Duitse literatuur. 
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Voor het vertalen van de klassieken (waarmee ik op Latijnse en 

Griekse originelen doel) bestaat er in de periode tot 1800 weinig 

belangstelling, maar zij worden wel uitgesloten van de kritiek 

die de massa aan andere vertalingen te verduren kreeg. Men zag 

het toenemen van de vertaalpraktijk als een bedreiging voor de 

Nederlandse taal en bekritiseerde de commercialisering ervan. 

Vertalen van klassieke werken daarentegen, kon alleen positief 

zijn voor de ontwikkeling van de letteren. Het is de nuttigheid 

van deze vertalingen die heel belangrijk werd geacht in deze 

periode. Het overzetten van anderstalige literatuur moest 

gebeuren voor het algemeen belang en uit liefde voor de letteren 

(niet vanuit commerciële motieven dus). Men is heel sterk gericht 

op het vertalen in functie van de doeltaalcultuur en dit merken 

we ook in de wijze waarop men vertaalt. Er zijn in de periode van 

de tweede helft van de achttiende eeuw tot het begin van de 

negentiende eeuw twee grote stromingen
80
 te herkennen in de 

benadering van het vertalen. De eerste en meest prominente is de 

traditionele benadering waarbij men onderscheid maakt tussen de 

zogenaamde imitatio-vertaling (een vertaling waarbij men het 

origineel zoveel mogelijk tracht na te bootsen) en de 

interpretatio-vertaling (een vertaling waarbij men plaats laat 

voor interpretatie van de brontekst met het oog op de 

doelcultuur). Het nut van de eerste soort bestaat er vooral in 

dat het vertalen dienst doet als leerschool voor de schrijver en 

een verrijking betekent van zijn taal. De vertaling als 

interpretatio heeft vooral een emancipatorische functie ten 

opzichte van de doeltaalcultuur. Men maakt door de vertalingen 

literatuur uit het buitenland (men denke daarbij zeker ook aan de 

wetenschappelijke literatuur) toegankelijk voor het inheemse 

publiek en –wat het tot een nog nobeler doel lijkt te maken- de 

vertaler draagt bij aan de verfijning van smaak en denken van 
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zijn landgenoten. Terwijl we Pieter Le Clercq nog sterk met deze 

adapterende wijze van vertalen zullen associëren (de zogenaamde 

belles infidèles van de zeventiende en achttiende eeuw
81
), zullen 

we zien dat Matthijs Siegenbeek tot een andere stroming dient te 

worden gerekend. De tweede benadering immers, die rond de 

tachtiger jaren van de achttiende eeuw haar intrede doet, wordt 

gekenmerkt door een groeiende aandacht voor het karakteristieke 

van de brontekst. De imitatio-vertaling moest inboeten aan 

populariteit en men ging opnieuw het onderscheid centraal stellen 

tussen enerzijds de woordelijke en anderzijds de vrije vertaling. 

Met deze kentering groeide stilaan de historische en filologische 

interesse van de vertaler ten opzichte van de brontekst. Vaak 

betekent dit dat men een gulden middenweg nastreeft, namelijk een 

vertaling die de kwaliteiten van een goede en leesbare 

Nederlandse tekst combineert met het behoud van de stijl en soms 

zelfs de verwoordingen van het origineel. We komen hierop nog 

terug wanneer we in 5.2.3 de vertaalpoëtica van Siegenbeek 

bespreken. 
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Hoofdstuk 5: Situering van de vertalers 

 

 

5.1. Pieter Le Clercq (1693-1759) 

 

Pieter Le Clercq was een productieve vertaler in het Nederland 

van de eerste helft van de 18
e
 eeuw. Hij vertaalde werken van 

verschillende aard uit voornamelijk het Frans en het Engels en 

publiceerde ook, zij het in beperktere mate, eigen werk.  

 

5.1.1 Zijn leven   

Wat we weten over leven en werken van Le Clercq, hebben we vooral 

te danken aan het uitgebreid archief- en bibliografie-onderzoek 

van Catharina H. Schoneveld. De meeste informatie haal ik dan ook 

uit haar artikel „Iets des nazaats waardig‟
82
, over de 

vertaalarbeid van Pieter Le Clercq.  

De overgrootouders van Le Clercq waren afkomstig van Guines, een 

protestants vrijstadje nabij Calais, maar verhuisden in 1624 naar 

Middelburg. Van Middelburg ging het over Amsterdam naar Naarden, 

waar – intussen twee generaties verder- in het jaar 1693 Pierre 

(of Pieter) Le Cercq werd geboren. Later verhuist het gezin nog 

naar Utrecht, waar Pieter op 14-jarige leeftijd na de dood van 

zijn vader Philippus, onder de hoede van een oom van moederszijde 

komt. Wellicht ging Pieter in Utrecht naar de Latijnse school – 

in die tijd de plek waar de „geleerde stand‟ voor een opleiding 

terecht kon
83
- maar of hij daarna ook academisch onderwijs heeft 

genoten, is onwaarschijnlijk.  

Van Utrecht verhuist Le Clercq nog naar Almelo en Zwolle, waar 

hij trouwt met een vrouw van rijkere komaf, Maria Sprakel. Kort 

na hun huwelijk verwerft Le Clercq dan ook het kleinburgerschap. 

Het koppel, intussen met kinderen, verhuist daarna nog naar Goor, 
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waar Le Clercqs vrouw een huis en hof had geërfd. Wanneer zijn 

dochters het huis uit zijn en zijn vrouw is gestorven, vestigt Le 

Clercq zich uiteindelijk in Den Haag, waar hij zelf op het einde 

van 1759 sterft.  

 

5.1.2 Zijn werk  

Le Clercqs eerste publicatie, een bewerking van de achtste satire 

van Boileau, verschijnt in 1712.  Daarna volgen, in 

verschillenden „golven‟ van productiviteit nog 34 vertalingen, 

voornamelijk uit het Frans en Engels, maar ook eentje uit het 

Latijn. Daarnaast verschijnen 13 werken van zijn eigen hand. De 

publicaties van zijn vertalingen, die hij vaak op eigen 

initiatief schreef, liet Le Clercq vooral verzorgen door 

Amsterdamse uitgevers zoals Steenhouwer en Uytwerf en de 

uitgeversfamilie Onder de Linden.   

Le Clercq had een zeer uitgebreide interesse in en kennis van de 

Franse en Engelse taal en cultuur. Zijn eigen werk is vooral 

historisch van aard, maar zijn vertalingen worden gekenmerkt door 

een grote diversiteit. 

Le Clercq had ten eerste bijzondere belangstelling voor 

natuurwetenschappelijke werken. Dankzij zijn vertalingen van 

belangrijke artikels uit Philosophical Transactions, het 

genootschappelijk tijdschrift van de Royal Society van London, 

maakte hij de literatuur van de zogenaamde „nieuwe natuurkunde‟, 

of althans een selectie daaruit, toegankelijk voor het 

Nederlandstalige publiek. Le Clercq richt zich daarbij niet tot 

„Filosoofen die alles weeten op eenige nieuwe dingen naa, welke 

zy wel kunnen leeren, uit de Origineelen zonder myn werk nodig te 

hebben‟. Zijn streven bestaat er daarentegen in „den lust tot 

Natuurkundige Weetenschappen in het gros <zijner> landgenoten te 

wekken‟.
84
 

Daarnaast genoten ook fysico-theologische werken met een sterk 

moraliserende inslag Le Clercqs voorkeur. Hij verzette zich hevig 
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tegen de algemene afkeer die tegen het lezen van zedenkundige 

werken was ontstaan.  

Een ander genre waarop hij zich veelvuldig toelegde, was dat van 

de spectatoriale geschriften. Deze weekbladen met een 

moralistisch-didactische strekking, wonnen in het begin van de 

18
e 
eeuw snel aan populariteit. Vanaf 1720 begon men met de 

publicatie van de eerste Nederlandse vertaling van een Engels 

spectatoriaal geschrift. Zo verschenen onder andere delen van The 

Spectator en The Guardian, onder de respectieve titels De 

Spectator of Verrezene Socrates en De Guardian of Britsche 

zedemeester. Le Clercq selecteerde zelf de nummers en de artikels 

die hij vertaalde. Onderwerpen die eerder luchthartig van aard 

waren, typisch Engelse onderwerpen en minder relevante bijdragen 

zoals lezersbrieven liet hij doorgaans achterwege. Le Clercqs 

inbreng was van bijzonder belang voor de introductie van de 

zedenkundige Engelse verlichtingsidealen onder zijn landgenoten. 

De Republiek der Verenigde Nederlanden kent in de tweede helft 

van de 18
e
  eeuw een ware wildgroei aan spectatoriale 

geschriften.  

Ten laatste zijn er de literaire vertalingen van Le Clercq. 

Daaronder vinden we werken van auteurs als Jonathan Swift en 

Henry Fielding, maar ook van Boileau. Le Clercq toonde zich ook 

hier als een niet onbelangrijke schakel in de geschiedenis van 

vertalen in de lage landen. De vertaling van Fieldings „Tom 

Jones‟ bijvoorbeeld, heeft er mede toe bijgedragen dat steeds 

meer vertalingen van Engelse romans werden gepubliceerd.  

Schoneveld
85
 karakteriseert Le Clercq op basis van zijn 

vertaalarbeid als „een serieus en religieus man die zich, middels 

zijn vertalingen, actief heeft ingezet voor de culturele en 

vooral ook morele ontwikkeling van de burger zonder zich de 

zwaarwichtigheid van een strenge zedenmeester aan te meten.‟  

 

5.1.3 Vertaalpoëtica  
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We mogen Pieter Le Clercq beschouwen als een beroepsvertaler, 

maar zijn motivatie om te vertalen ging verder dan het louter 

commerciële. Zoals blijkt uit zijn eigen voorredes, werkte hij 

niet alleen in opdracht van uitgevers, maar ondernam hij ook 

geregeld vertalingen op eigen initiatief. Een belangrijk element 

daarin was wellicht de gunstige financiële situatie waarin het 

gezin Le Clercq zich bevond nadat Pieters vrouw van haar familie 

had geërfd
86
. Zijn motivatie bestaat er telkens in, ongeacht het 

genre tekst dat hij vertaalde, „iets des nazaats waardig
87
‟ te 

produceren.  

Le Clercq is zich als vertaler erg bewust van zijn doelpubliek en 

–cultuur. In de voorredes bij verschillende van zijn vertalingen 

verklaart hij zelf de stijl én de inhoud van het origineel naar 

eigen goeddunken te hebben aangepast aan zijn Nederlandse lezers. 

Hij schrijft niet voor een selecte groep geleerden, maar voor de 

grotere doelgroep van geïnteresseerde leken. Men was er zich in 

de achttiende eeuw goed van bewust dat een literaire in plaats 

van een wetenschappelijk stijl, de wetenschappelijke literatuur 

veel toegankelijker kon maken.
88
 Le Clercq gaat echter nog verder. 

In zijn vertalingen van spectatoriale geschriften bijvoorbeeld, 

voegt hij aan de oorspronkelijke citaten en gedichten soms werk 

toe van Nederlandstalige schrijvers als Cats en Huydecoper.  

Soms wordt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

vertaling en bewerking. In „Huwlijks mintafereel‟ bijvoorbeeld, 

een vertaling van een leerdicht over het verwekken en 

voortbrengen van zowel fysiek als psychisch mooie kinderen, doet 

Le Clercq verschillende weglatingen en toevoegingen.  

Niet alle genres komen volgens hem echter in aanmerking voor zo‟n 

vrije benadering. Wanneer het bijvoorbeeld zuiver 

natuurwetenschappelijk werk betreft, historische of religieuze 

teksten, dan kan men volgens Le Clercq best zo letterlijk 

mogelijk aan het werk gaan bij de vertaling. Ook verschuivingen 
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op macro-structureel niveau kunnen zijn goedkeuring niet 

wegdragen. Zo is hij bijvoorbeeld gekant tegen het vertalen van 

verzen in spectatoriale geschriften door proza. Het is volgens 

hem zeker dat „alle Vaarzen niet alleen hunne grootste kracht, 

maar zelfs ook alle bevalligheid verliezen, wanneer zy niet weder 

in goede of nagevolgt of vertaalt zyn.‟
 89 

 De doeltekst moet een 

goede Nederlandse tekst zijn, die hetzij door een vrije, hetzij 

door een woordelijke omzetting, minstens zo kwaliteitsvol als het 

origineel is.  

 

5.1.4 Le Clercq en Longinos: ‘Ik denk dat LONGINUS hun de 

oogen zal verlichten’  

Le Clercqs vertaling van Πεξὶ ὕςνπο dateert uit 1719 en is 

daarmee een van zijn vroegste werken. Hij had voordien, voor 

zover we weten, enkel de achtste satire van Boileau (1712) en een 

werk van De Callieres (1718) vertaald.  

Het voorwoord laat vermoeden dat hij deze vertaling op eigen 

initiatief heeft ondernomen. Hij werd naar eigen zeggen 

gemotiveerd door „de algemeene achting die dit voortreffelyk Werk 

billyk verworven heeft‟ (*2)  en door de vaststelling dat velen 

een verkeerde mening over de verhevenheid waren toegedaan. Men 

stelde de verhevenheid gelijk aan de hoogdravendheid, „een ydelen 

ophef van grootse woorden‟ (*3) en men besefte niet dat zij ook 

in de eenvoudigste woorden kan liggen en in „zaaken die het hart 

meer treffen dan het oog.‟ (*3) Zij die door de verhevene 

passages bij Longinos niet worden geraakt, „worden verzocht hun 

oordeel op te schorren tot het wat ryper worde.‟ (*3) Men ging er 

in Le Clercqs tijd van uit dat de auteur van Πεξὶ ὕςνπο  de 

beroemde retoricus Cassius Longinos was, „een der grootste 

Meesters der Welsprekentheit‟ (*3). Le Clercq doet in zijn 

voorrede vervolgens beroep op de befaamde legende over de dood 

van Cassius Longinos als staatsbediende en raadgever van Zenobia, 

de koningin van Palmyra, een stad in het huidige Syrië, die in 
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oorlog was met keizer Aurelianus. Deze laatste spoorde haar in 

een brief aan, zich over te geven in ruil voor het behoud van 

haar leven. Zenobia stuurde hem echter een brief terug, waarin 

zij dit afwijst en uitpakt met de grote krijgsmacht van 

bondgenoten waarop zij zich zou kunnen beroepen. Daarop veroverde 

Aurelianus toch de stad Palmyra, nam Zenobia gevangen en liet al 

haar raadgevers ombrengen. Onder hen was dus Cassius Longinos, 

die ervan verdacht werd Zenobia‟s brief te hebben opgesteld. Le 

Clercq laat zich nog uit over de heldhaftigheid waarmee hij zijn 

doodslot onderging. „Zoodanig was het einde van dat groot 

Vernuft‟, sluit hij af.  

Op basis van de voorrede bij de vertaling kunnen we al twee 

belangrijke kenmerken van Le Clercqs vertaalpoëtica 

onderscheiden. Ten eerste is er het feit dat Le Clercq zelf 

slechts over een heel beperkte kennis van het Grieks beschikte. 

Hij werpt echter het volgende op: „vermits de meeste Geleerden 

hunne moederspraak minder dan de doode taalen verstaan, en zich 

voor al niet op de Nederduitsche Dichtkunst leggen, hebbe ik 

gedacht dat het gemeen lang naa eene Nederduitsche overzetting 

van Longinus uit het Grieks zoude wachten.‟ Le Clercq vond de 

tekst blijkbaar te belangrijk om hem nog langer onvertaald te 

laten en ging zelf, met behulp van twee Latijnse vertalingen (die 

van Tollius en Gabriel Petra) en een Franse (Boileau‟s vertaling 

uit 1674) aan de slag. Hij gebruikte ook aantekeningen van Dacier 

en Boivin en raadpleegde een niet nader genoemde geleerde, die 

het Grieks wel beheerste. Hij vermeldt echter geen specifieke 

uitgave van de Griekse tekst. Ten tweede geeft hij al in zijn 

voorrede aan dat hij om zijn vertaling „des te netter en te 

beter‟ te maken, sommige citaten in de tekst heeft vervolledigd, 

en andere, die zijn doelpubliek niet tot nut zouden zijn, heeft 

overgeslagen. 

Een eerste lectuur van de tekst geeft ons zicht op hoe Le Clercq 

de vertaling structureel heeft aangepakt. Hij volgt een structuur 

van verschillende hoofdstukken, die hij telkens zelf van een 

titel voorziet. Hij gebruikt voetnoten, maar in beperkte mate. 



Citaten en specifieke begrippen zijn cursief gedrukt en de hiaten 

in de tekst zijn aangeduid met asterisken.  

 

5.1.5 Le Clercq en Boileau 

Het belang van Boileau‟s vertaling van Πεξὶ ὕςνπο en zijn visie 

op de theorie van het sublieme, hebben we reeds in 3.1 besproken. 

Hier willen we vooral Boileau‟s vertaalpoëtica van dichterbij 

bekijken, en dus onrechtstreeks ook zijn betekenis voor Le 

Clercq. 

Le Clerqs achting voor Boileau mag duidelijk blijken uit het feit 

dat zijn allereerste gepubliceerde werk een navolging Boileau‟s 

achtste satire was. Boileau was een gevierd auteur van onder meer 

satires, poëzie, brieven, kritische werken (waaronder het 

belangrijke „L‟Art Poétique‟) en diverse andere schrijfsels. In 

zijn werk „Huwlijks mintafereel‟ noemt Le Clercq hem „de 

verstandigste en keurlykste Dichter van alle die ik ken‟.
90
 

Boileau was dan ook in de eerste plaats zelf dichter, en geen 

vertaler. Zijn Traité du Sublime is de enige vertaling in zijn 

hele oeuvre. Hij was in Πεξὶ ὕςνπο  geïnteresseerd omwille van de 

inhoud en het kritische karakter van het werk. Hij bewonderde het 

traktaat als een meesterwerk „de bon sens, d‟érudition et 

d‟éloquence‟
91
. Hij had een mateloze bewondering voor Longinos en 

noemde hem in zijn voorwoord „pas seulement un habile Rheteur, 

comme Quintilien et comme Hermogene: mais un Philosophe digne 

d‟estre mis en parallele avec les Socrates et avec les Catons‟
92
.  

Door middel van zijn vertaling, wou Boileau het werk tot nut 

maken van een breder publiek. Eveneens uit zijn voorwoord citeren 

we: „Qu‟on ne s‟attende pas ... de trouver ici une version 

timide et scrupuleuse des paroles de Longin. Bien que je me sois 

efforcé de ne me point écarter en pas un endroit des regles de la 

veritable traduction; je me suis pourtant donné une honneste 
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mintafereel, 1722, fol. *7v.  
91 Boileau, Œuvres complètes. Introduction par Antoine Adam. Textes 

établis et annotés par Françoise Escal, Paris 1966, p.333 
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liberté, sur tout dans les passages qu‟il rapporte. J‟ai songé 

qu‟il ne s‟agissoit pas simlement ici de gratuite Longin; mais de 

donner au Public un Traité du Sublime, qui pût estre utile.‟
93
 

Boileau‟s motivatie om te vertalen ontstond dus duidelijk uit een 

verlangen om het waardevolle werk ter beschikking van het bredere 

publiek te stellen. Vertaalpoëtisch verdedigt hij, zoals Brody
94
 

in zijn „Boileau and Longinus‟ uiteenzet,  de „honneste liberté‟. 

Hij probeert trouw te blijven aan de originele tekst, maar niet 

ten koste van de leesbaarheid voor zijn lezers-tijdgenoten. 

Boileau schrikt er niet voor terug om bepaalde passages of 

citaten weg te laten, maar voorziet daar in de Remarques, die op 

zijn vertaling volgen, wel de nodige verantwoording voor. Daarin 

toont zich ook het onderscheid dat hij wellicht maakte in zijn 

doelpubliek: de vertaling kon door een breed publiek worden 

gelezen, terwijl de Remarques vooral voor de meer geleerde lezer 

bedoeld waren. Boileau heeft zijn vertaling gemaakt op basis van 

de originele Griekse tekst, maar heeft ook gebruik gemaakt van de 

Latijnse vertaling van Gabriel de Petra en van de aantekeningen 

van Dacier. Deze aantekeningen neemt hij ook op in zijn 

„Remarques‟.  

Hoewel het belang van Boileau‟s bijdrage nauwelijks kan worden 

overschat, moet men er zich wel bewust van zijn dat, zoals 

Kerslake
95
 opmerkt, zijn vertaling uiteraard fouten bevat en men 

ze dus niet zomaar zonder kritische bril mag benaderen.  

In deze grote lijnen van Boileau‟s vertaalpoëtica herkennen we 

meteen enkele zaken die ook bij Le Clercq prominent aanwezig 

zijn. Ook Le Clercq maakt zijn vertaling tot nut van zijn 

taalgenoten en verdedigt daarbij een zekere vrijheid in zijn 

werkwijze. Bij de behandeling van de citaten bijvoorbeeld, kiest 

hij er ook voor om bepaalde passages te schrappen. Het is 

duidelijk dat hij Boileau op vele vlakken volgt en dat hij zich 

voor een deel van dezelfde hulpmiddelen bedient, namelijk de 
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Latijnse vertaling van Petra en de aantekeningen van Dacier. Wat 

hij echter duidelijk niet overneemt, is de kritische wijze waarop 

Boileau zijn vertaling en zijn Remarques heeft geconcipieerd. Dit 

zullen we in de volgende hoofdstukken uitgebreider aantonen.   

 

 

5.2 Matthijs Siegenbeek (1774-1854) 

 

 

Portret  van  Siegenbeek ,  door  

J.P. Berghaus/L. Springer (1847)
96
 

 

 

5.2.1 Zijn leven 

Siegenbeek werd in 1774 te Amsterdam geboren als zoon van een 

kleermaker van Duitse afkomst. Hij groeide op in een doopsgezind 

milieu.  

Als jongeling ging hij naar de Latijnse school, waar hij dankzij 

het hoofd van de school, Richeüs van Ommeren, sterk 

geïnteresseerd raakte in de Klassieken. Later volgde hij een 

opleiding tot predikant aan het Doopsgezinde Seminarie te 

Amsterdam en daar werd hij op grondige wijze onderwezen in de 

Nederlandse literatuur. Op eenentwintigjarige leeftijd was 

Siegenbeek afgestudeerd als predikant en had hij intussen een 

ruime vriendenkring van intellectuelen uitgebouwd. Via hen kwam 

hij ook in contact met Leidse geleerden als David Runhken en 

Laurens van Santen.  

                                                        
96 Bron: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: www.dbln.org 

Anders dan Pieter Le Clercq, is Matthijs Siegenbeek een 

welgekend figuur in de geschiedenis van de Nederlandse 

letteren. Hij  geniet vooral bekendheid omwille van zijn 

hoogleraarschap te Leiden in de Nederduitse 

welsprekendheid, de Nederlandse letterkunde en de 

vaderlandse geschiedenis.  



Nadat hij korte tijd als predikant bij de doopsgezinde gemeente 

Dokkum had gewerkt en daarbij opviel door zijn welsprekendheid, 

wordt Siegenbeek te Leiden gevraagd als hoogleraar. Op 23 

september 1797, op slechts drieëntwintigjarige leeftijd, 

aanvaardt Siegenbeek het bijzonder hoogleraarschap in de 

Nederduitse welsprekendheid. Hij is daarmee de eerste professor 

eloquentiae Hollandicae extraordinarius. Siegenbeek kende een 

voorspoedige loopbaan. In 1799 werd hij gewoon hoogleraar in de 

Nederlandse letterkunde en in 1811 ontving hij een Leids 

eredoctoraat in de filosofie en de letteren. Vanaf 1815 doceert 

hij bovendien ook in de vaderlandse geschiedenis.  

Siegenbeek was erg belangrijk als hervormer van de Nederlandse 

spelling. In 1804 werd zijn spelling officieel in Nederland. Hij 

was ook 47 jaar lang inspecteur van het onderwijs in Zuid-

Holland, en was lid van verschillende hoogstaande genootschappen 

en gezelschappen. Hij was onder ander 25 jaar lang voorzitter van 

de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  

Hij stierf te Leiden op 26 november 1854. Hij werd geprezen om 

zijn werkzaamheid, „onpartijdigheid, welwillendheid en 

zachtmoedigheid‟
97
 en omwille van zijn grote betekenis voor de 

plaats van de Nederlandse letteren binnen én buiten het 

academisch onderwijs.
98
  

 

5.2.2 Zijn werk 

Siegenbeeks werken zijn nagenoeg allemaal gerelateerd aan zijn 

professionele bezigheden. Hij schreef recensies, redevoeringen, 

brieven, losse berichten en verhandelingen over uiteenlopende 

onderwerpen. Ook zijn vertalingen ontstaan doorgaans binnen het 

kader van zijn academische loopbaan. Daarnaast beoefende 

                                                        
97

 Siegenbeek, M., Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid; 

Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Korrie Korevaart, Hilversum 1997, p.10 
98 Voor een uitgebreid biografisch overzicht, zie Korevaarts inleiding 

op Siegenbeek, 1997 en Muller, S., Levensbericht van Matthijs 

Siegenbeek, Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden (1855), 83-135 



Siegenbeek ook actief de dichtkunst, zowel in het Latijn als in 

het Nederlands.  

Een volledig overzicht van zijn uitgebreide bibliografie, vinden 

we terug bij Muller
99
. Deze leert ons onder andere dat Siegenbeek 

heel veel recensies schreef, en dit van verschillende soorten 

werken. Hij recenseerde woordenboeken van de Nederlandse taal (en 

ook één maal een Engels verklarend woordenboek), literaire werken 

en historische werken. Zijn verhandelingen, redevoeringen en 

brieven hebben betrekking op de vele verschillende domeinen van 

zijn academisch werk. Op de eerste plaats komen daar uiteraard de 

Nederlandse letteren. Siegenbeek schrijft vooral over de 

welsprekendheid, de spelling en de geschiedenis van de 

vaderlandse letteren. In 1805 verschijnt te Amsterdam zijn 

Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling en in 1826 een 

Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Een tweede 

belangrijk domein is dat van de geschiedenis. Siegenbeek wijdt 

onder andere verschillende werken aan Jan De Witt, een belangrijk 

personage in de zeventiende-eeuwse politieke geschiedenis van 

Nederland. Naast de Nederlandse letterkunde en geschiedenis komt 

ook de klassieke letterkunde aan bod in zijn werk, zij het in 

mindere mate. In 1822 bijvoorbeeld, verschijnt in Mnemosyne
100
 

zijn bijdrage Over de welsprekendheid van Pericles. Los van deze 

professionele schrijfselen worden ook enkele gelegenheidsgebeden 

van hem gepubliceerd en eigen Latijnse en Nederlanse gedichten.  

Siegenbeeks vertalingen zijn beperkt in aantal. In 1792 en 1793 

schrijft hij tweemaal een Nederlands gedicht, gebaseerd op een 

Latijns van De Bosch. In 1807 verschijnen er twee „echte‟ 

vertalingen: ten eerste een leerrede van J. Teissèdre l‟Ange, ten 
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tweede een Proeve eener dichterlijke vertaling (van het 22
e
 en 24

e
 

boek) van de Ilias van Homerus. In 1810 volgt een vertaling in 

verzen van het 6
e
 boek van de Ilias. In 1811 vertaalt Siegenbeek 

Longinus, over de Verhevenheid. Nog een jaar later verschijnt de 

Dichterlijke vertaling der Episode van Nisus en Euryalus uit het 

IX boek der Aeneïs van Virgilius en in 1813 schrijft hij een 

Proeve uit het Verlost Jeruzalem van Torquato Tasso. Daarna 

volgen respectievelijk in 1814, 1823 en 1827 nog de Vertaling 

eener Biddagsrede van J. Teissèdre l‟Ange, de Vertaling van Prof. 

Reinwardt‟s Intreê-Redevoering en de vertaling van Latijnse 

gedichten van Richeüs van Ommeren.  

 

5.2.3 Vertaalpoëtica 

Siegenbeek was geen „beroepsvertaler‟ zoals Le Clercq. Zijn 

activiteiten als vertaler kaderen in zijn functie als hoogleraar 

in de Nederlandse letteren. Het groeiend patriottisme zorgde in 

die tijd voor een grotere belangstelling voor de moedertaal en de 

vaderlandse letterkunde en in het kader daarvan moeten we ook 

Siegenbeeks vertalingen zien. Zijn oprechte vaderlandse gevoelens 

zorgden ervoor dat hij vertalingen maakte van teksten die naar 

zijn mening van nut konden zijn voor de intellectuele, literaire 

en retorische ontwikkeling van zijn landgenoten en de „bloei en 

luister der Vaderlansche letterkunde‟
101
 zouden bevorderen. Voor 

deze ontwikkeling was volgens Siegenbeek ook het navolgen van de 

klassieken van groot belang, zoals blijkt uit zijn waardering 

voor Jeronimo de Bosch, pionier in het verspreiden van kennis 

over de klassieken
102
 en expliciete uitingen zoals de volgende: 

„...de zekerste, ja eenige weg, om in de dichtkunst tot eenen 

eenigzins aanmerkelijke trap van volmaaktheid op te klimmen, is 

gelegen in de naarstige beoefening en oordeelkundige navolging 
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van de uitstekendste voorgangeren onder de Grieken en 

Latijnen.‟
103
 

Zijn publiek bestaat in de eerste plaats uit de studenten die aan 

de academie zijn lessen bijwonen. Dat waren aanvankelijk geen 

studenten die „de letteren‟ als hoofdvak studeerden, maar 

aanstaande theologen, predikanten en juristen die zich in hun 

moedertaal dienden te verdiepen. In de tweede plaats richt hij 

zich, zoals in het voorwoord op zijn Longinosvertaling tot zijn 

„verdere letterminnende landgenoten‟.
104
 

Zijn mening over hoe vrij of hoe woordelijk een vertaling mag 

zijn, heeft Siegenbeek uitvoerig uiteengezet in het voorwoord op 

zijn Proeve eener dichterlijke vertaling van de Ilias van 

Homerus
105
. Siegenbeek verdedigt daar de gulden middenweg tussen 

twee extreme visies. Hij wenst zich te behoeden voor een aanpak 

waarbij men „de eenvoudige Homerische uitdrukking met al den 

zwier en pracht der hedendaagsche dichtkunst omkleedt, en dezen 

achtbaren en grijzen zanger in een‟ opgesmukt Fransch modedichter 

herschept‟. Daaruit ontstaat namelijk enkel een „bont en 

misselijk zamenmengsel van oud en nieuw‟. Siegenbeek is een 

voorstander van de getrouwheid in een vertaling, maar die mag dan 

ook niet te ver getrokken worden. In een al te woordelijke 

vertaling zou „den hedendaagschen lezer‟ immers minder behagen 

vinden. Siegenbeek verantwoordt op die manier het feit dat hij 

zich verscheidene weglatingen en verkortingen heeft veroorloofd. 

Zijn doelstellingen zijn duidelijk: hij wil in zijn vertaling de 

dichttrant van het origineel herkenbaar houden, maar ook tegemoet 

komen aan de smaak van zijn tijd.  

 

5.2.4 Siegenbeek en Longinos 

Siegenbeeks vertaling van Πεξὶ ὕςνπο verschijnt in 1811. Op dat 

moment was hij hoogleraar in de Nederlandse welsprekendheid en 

letteren. Zijn motivatie om een vertaling van het traktaat uit te 
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brengen heeft veel met die positie te maken. Siegenbeek koesterde 

al langer een grote bewondering voor de inhoud en de stijl van 

dit werk, en voor de wijze waarop Loningos zijn grote voorbeelden 

Plato en Demosthenes –in Siegenbeeks woorden- nagevolgd had. Die 

bewondering voor Πεξὶ ὕςνπο, en het gebrek aan soortgelijke 

Nederlandstalige werken die als „handleiding‟ konden dienen, 

bracht hem ertoe Longinos‟ traktaat van tijd tot tijd ten 

leiddraad te nemen bij zijn lessen, in de overtuiging zo zijn 

studenten „niet alleen ter kennis en beoefening der Nederduitsche 

taal en letterkunde, maar in ‟t bijzonder ook ter vorming van 

een‟ zuiveren, sierlijken en krachtigen stijl te moeten 

opleiden.‟ (p.v) Het ontbrak hem daarbij echter aan een goede 

Nederlandse vertaling. Le Clercqs vertaling kon immers van geen 

dienst zijn, „naar de Fransche van Boileau vervaardigd, en dus 

eene overzetting van eene overzetting zijnde‟ (p.vi). Siegenbeek 

voegt daaraan nog toe: „om thans van andere redenen te zwijgen.‟ 

Het mag dus duidelijk zijn dat hij bijzonder weinig waardering 

koesterde voor zijn (enige) voorganger in het vertalen van 

Longinos naar het Nederlands.  

In zijn voorwoord op de vertaling geeft Siegenbeek nog verdere 

informatie over het tot stand komen van zijn werk. De uitgave die 

hij heeft gehanteerd, is die van Toup uit 1778. De vertaling zelf 

is geleidelijk, samen met het verloop van zijn lessen, tot stand 

gekomen. Hij onderneemt dit werk dan ook in eerste instantie „ten 

nutte zijner leerlingen‟, maar is ervan overtuigd dat het ook 

„aan zijne verdere letterminnende landgenoten geen onaangenaam 

geschenk zal wezen‟. (p.vi) Het is zijn wens dat zijn vertaling 

„ter algemeene verspreiding‟ van de „zuiveren smaak voor het 

waarlijk schoone en verhevene‟ zal dienen, én dat zij zijn 

leerlingen meer en meer zal leiden tot „de onvervalschte bronnen 

daarvan, in de schriften der Ouden geopend.‟ (p.viii) Hij 

vermeldt ook expliciet dat hij bij de vertaling „duidelijkheid en 

vloeibaarheid‟, zoveel mogelijk heeft trachten te combineren met 

„getrouwheid‟ (p.vii), en vraagt in een captatio benevolentiae 



alvast verschoning voor de plaatsen waar hem dat niet is gelukt. 

Hij benadrukt nog eens dat hij, hoewel hij ook de vertaling van 

Boileau heeft geraadpleegd, steeds de oorspronkelijke tekst heeft 

gevolgd. Bepaalde aanmerkingen die „regtstreeks tot verstand van 

den Griekschen schrijver noodzakelijk en dienstig waren‟ (p.viii) 

heeft hij aan de vertaling toegevoegd, maar de „opheldering en 

ontwikkeling van de inhoud‟ heeft hij voor zijn lessen bewaard.  

Net als Le Clercq, noemt ook Siegenbeek Cassius Longinos als 

auteur van het werk. Op basis van David Ruhnkens verhandeling 

over de auteur (in de uitgave van Toup), schrijft hij ook een 

uitvoerige inleiding over leven en werk van Cassius Longinos en 

over de inhoud en het belang van Πεξὶ ὕςνπο. 

Voor de structuur van zijn vertaling maakt Siegenbeek, net als Le 

Clercq, gebruik van een indeling in hoofdstukken (die weliswaar 

verschilt van die van Le Clercq), en voorziet hij die 

hoofdstukken ook telkens van een gepaste titel. De voetnoten zijn 

lang en talrijk. De citaten zijn nu eens cursief gedrukt, dan 

weer tussen aanhalingstekens geplaatst. Hiaten in de tekst worden 

weergegeven door platte streepjes en worden meestal nog verder 

besproken in een voetnoot.  

 

5.2.5 Siegenbeeks tijdgenoot Bilderdijk (1756-1831) 

Siegenbeek was in zijn tijd en omgeving niet de enige die 

belangstelling toonde voor Longinos‟ Πεξὶ ὕςνπο. Onder andere 

Willem Bilderdijk, één van zijn meest beroemde tijdgenoten, heeft 

een bijzondere interesse aan de dag gelegd voor het traktaat. 

Bilderdijk staat bekend als een van de meest eigenzinnige en 

boeiende romantici van zijn tijd. Hij was reeds op jonge leeftijd 

een bekroond dichter en publiceerde al op drieëntwintig jarige 

leeftijd een vertaling van Sofokles‟ Oidipous. Veel van zijn 

materiaal en inspiratie vond hij in de literatuur van de Oudheid. 

Inhoudelijk klinken in zijn werk zijn wijsgerige en theologische 

opvattingen sterk door: centraal staan de idee dat de menselijke 



ziel de openbaring is van Gods wil en de daaruit voortvloeiende 

verbinding met de hogere geestelijke wereld.
106
  

Bilderdijk schreef in 1821, slechts tien jaar na het verschijnen 

van Siegenbeeks vertaling, zijn Gedachten over het Verhevene en 

naïve. Het werk is een verzameling van „Lessen en voorbeelden‟ en 

heeft niet tot doel om een „Leerstelsel‟ te geven, maar „eene 

bloote en losse beschouwing van wat onder die benamingen verstaan 

of aangeduid wordt‟
107
, zoals Bilderdijk het zelf benoemt in zijn 

voorwoord. Het werk is dus geen vertaling van Πεξὶ ὕςνπο en valt 

daarom buiten het onderzoeksveld van deze scriptie. De reden 

waarom we zijn Gedachten over het Verhevene toch niet onvermeld 

willen laten, ligt in het feit dat hij in zijn verhandeling wel 

vaak naar Longinos‟ originele tekst teruggrijpt. Hij geeft op 

verschillende plaatsen Griekse citaten uit Πεξὶ ὕςνπο, die hij nu 

eens parafraseert, dan weer van een (gedeeltelijke) vertaling 

voorziet. Hij citeert ook uit Boileau‟s Reflexions Critiques.  

Bilderdijk ziet het verhevene als „een (geestelijk of 

verstandelijk) inwendig gevoel‟ en benadrukt Longinos‟ stelling 

dat het verhevene in een zeker „zelfgevoel van verheffing
108
‟ 

schuilt. Het verhevene gaat volgens hem wel verder dan de 

literatuur: „alle gewaarwording is vatbaar voor verhevenheid‟ en 

het verhevene „behoort allen den schoonen Kunsten‟. Hij benadert 

Longinos‟ tekst met een kritische geest en bespreekt de vijf 

bronnen van hupsos, die men volgens hem mag beschouwen „als 

postulaten, dat is als vereischten zonder welke de 

wetenschappelijke of kunstleer vervallen zou, (...) maar niet als 

grondstellingen waaruit eenig bepaald gedeelte der kunst afgeleid 

word.‟
109
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Op die manier geeft Bilderdijk in zijn Gedachten een eigen 

interpretatie van Longinos‟ sublieme - een interpretatie die wij 

voor verder onderzoek aan anderen toevertrouwen.  

 

 



Hoofdstuk 6: De vertalingen onder de loep  

 

 

6.1. Het opzet van dit onderzoek 

 

De studie van de hier voorliggende vertalingen valt uiteen in 

twee luiken. In een eerste deel tracht ik aan de hand van een 

vergelijking tussen een selectie van fragmenten uit de 

vertalingen en de corresponderende fragmenten uit de originele 

Griekse tekst, de vertaalpoëtica van de schrijvers aan de 

werkelijkheid te toetsen. Ik bekijk ook of we nog meer kenmerken 

kunnen toeschrijven aan hun wijze van vertalen. Is er, met andere 

woorden, ook een impliciete vertaalpoëtica te achterhalen? Hoe 

wordt er omgegaan met het specifieke taaleigen en de stijl van 

Longinos? Hoe behandelen de vertalers de vele citaten in het 

traktaat? Zijn ze soms kritisch ten opzichte van Longinos‟ 

stellingen?  Zijn ze soms kritisch ten opzichte van de 

tekstoverlevering? Richten ze zich bij het vertalen vooral op de 

brontaal of eerder op de doeltaal?  

In een tweede deel kijk ik, ook aan de hand van Griekse en 

vertaalde fragmenten, specifiek naar de wijze waarop de vertalers 

met de inhoud omgaan. Vertalen is steeds enigszins interpreteren, 

en de theorie van het sublieme is daarvoor een gevoelig voorwerp. 

Hoe hebben de vertalers bepaalde moeilijke en belangrijke 

inhoudelijke passages aangepakt? Kunnen we bijvoorbeeld uit de 

wijze waarop zij met de moeilijke en genuanceerde terminologie 

van het sublieme omgaan, iets opmaken over hun eigen opvattingen? 

Wat betekent Longinos‟ Sublieme voor de vertalers?  

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen, ga ik 

descriptief te werk en komen zowel opvallende als minder 

opvallende verschuivingen aan bod. Ik richt mij in de eerste 

plaats op de tekst als vertaalproduct, maar probeer ook aandacht 

te hebben voor de functie die de vertaling had of diende te 

hebben in de ontvangende doelcultuur. Waar men deze in theorie 



immers los van elkaar bespreekt, blijkt in de praktijk dat zij 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

In hoofdstuk 7 zal ik tot een algemene besluitvorming trachten te 

komen over de vertalingen in kwestie. De vaststellingen die ik in 

dit tekstonderzoek doe,  zal ik daar proberen verklaren door ze 

te verbinden met de historische en theoretische gegevens die ik 

in de voorbij hoofdstukken heb verzameld.  

 

 

6.2. Op zoek naar de vertaalpoëtica  

 

6.2.1. Longinos‟ specifieke stijl 

Hoewel Πεξὶ ὕςνπο in sommige passages wat droog retorisch kan 

aandoen, slaagt Longinos er doorgaans in om zijn taal op subtiele 

wijze op te smukken. Ietwat overdreven misschien in onze ogen, 

maar toch niet zonder reden schrijft Alexander Pope over Longinos 

„... Whose own example strengthens all his laws / And is himself 

the great Sublime he draws‟ 
110
 Dit doet ons denken aan het 

„trucje‟ van de zogenaamde „leçon par l‟exemple‟, dat Longinos 

vaak toepast. Daarbij illustreert hij bepaalde stijlfiguren door 

ze ongemarkeerd in zijn eigen tekst toe te passen. Opvallend zijn 

ook de vele vergelijkingen waarmee het traktaat doorspekt is. Ze 

verlenen kleur en kracht aan zijn betoog. Minder opmerkelijk, 

maar toch ook belangrijk, zijn de vele kleine nuances die zijn 

schrijven soms op grappige, soms op serieuze wijze van een 

vleugje ironie voorzien.  

Met de bespreking van de hierop volgende fragmenten willen we 

zicht geven op de verschillende manieren waarop de vertalers met 

deze originele fijnbesnaardheid omgaan. De gebruikte indeling 

bundelt de geselecteerde passages thematisch. We zullen zien dat 

de fragmenten telkens ook andere interessante elementen uit het 

                                                        
110 Russell (ed.), 1964 citeert uit Essay on Criticism (1709) en merkt op 

dat deze gedachte al bij Boileau en in een brief van Stephanus de 

Castrobello uit 1612 kan gevonden worden.  



vertaalproces blootleggen, waaraan we uiteraard niet zomaar 

zullen voorbijgaan.  

 

6.2.1.1. De vele vergelijkingen 

Longinos gebruikt in zijn traktaat ontzettend veel 

vergelijkingen. Ze doen dienst als opsmuk voor zijn tekst of om 

zijn stellingen aanschouwelijker te maken. Het spreekt voor zich 

dat de vertalers de vergelijkingen doorgaans overnemen. Dat 

gebeurt echter niet zonder meer. Soms behoeft de inhoud een 

zekere uitleg om voor het doelpubliek begrijpelijk te zijn, soms 

is het voor de vertaler zelf blijkbaar niet vanzelfsprekend om de 

volledige betekenis te vatten en over te brengen.  

Fragment 1: ἀιι‟ νἷνλ ὑπνρσξνῦληνο εἰο ἑαπηὸλ Ὠθεαλνῦ θαὶ πεξὶ ηὰ 

ἴδηα κέηξα †ἐξεκνπκέλνπ ηὸ ινηπὸλ θαίλνληαη ηνῦ κεγέζνπο 

ἀκπώηηδεο θἀλ ηνῖο κπζώδεζη θαὶ ἀπίζηνηο πιάλνο. (9.13)
111
 

Op het einde van hoofdstuk 9 maakt Longinos een korte 

vergelijking tussen de Ilias en de Odyssee. Hij wil daarbij 

vooral aantonen dat, terwijl de Ilias duidelijk werd geschreven 

door een verheven geest in volle bloei, de Odyssee, door het 

sterk verhalend karakter, het werk is van een genie op leeftijd. 

Longinos vergelijkt Homeros vervolgens met de ondergaande zon: ze 

blijft even groot, maar neemt af in sterkte. De spanning en het 

constante sublieme niveau van de Ilias weet hij in de Odyssee 

niet te behouden. Longinos vergelijkt Homeros‟ afnemende kracht 

met de wegebbende oceaan en noemt wat overblijft „ηνῦ κεγέζνπο 

ἀκπώηηδεο‟, „het laag getij van grootheid‟ (Op de Coul).  

Le Clercq vertaalt de vergelijking als volgt: „Wy konnen zeggen 

dat het de eb van zynen geest is, die gelyk een groote Oceaan van 

zyn strandt wykt. Hy verdwaalt telkens in harsenschilderijen en 

ongelooffelyke fabelen‟ (p.37)
112
 In de vertaling merken we 

                                                        
111 Bij de fragmenten uit Longinos‟ tekst verwijs ik steeds naar het 

desbetreffende hoofdstuk zoals het in de uitgave van Russell kan worden 

gevonden. Van alle fragmenten geef ik in bijlage de vertaling M. Op de 

Coul.  
112 Omdat Le Clercq en Siegenbeek in hun vertalingen een andere verdeling 

in hoofdstukken hanteren dan degene die we thans bij Russell vinden, 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P.html


duidelijk dat Le Clercq sterk vereenvoudigt. Hij ontwijkt het 

problematische †ἐξεκνπκέλνπ (dat volgens Russell
113
 wellicht een 

vorm van ξέκα-familie verbergt) en bewaart voor de rest enkel de 

„basiselementen‟ van de vergelijking.  

Siegenbeek vertaalt: „maar in de fabelachtige en ongerijmde 

uitweidingen, aldaar voorkomende, vertoont zich de afloop van 

Homerus verheven vernuft, even als die van eene zee, welke hare 

grenzen verlaat, en in zich zelve terugkeert.‟ (p.45) Het is 

belangrijk om weten dat deze vertaling op basis van Toups editie 

is gemaakt. In dit fragment volgt Siegenbeek dan ook twee 

aanpassingen van Toup: πεηξνπκέλνπ (letterlijk „land worden‟; 

Siegenbeek combineert het wellicht met εἰο ἑαπηὸλ tot „in 

zichzelf terugkeren‟) voor †ἐξεκνπκέλνπ en πιάλνηο 

(„uitweidingen‟) voor πιάλνο. We zouden kunnen stellen dat 

Siegenbeek dus accurater vertaalt, maar opvallend is wel dat hij 

door ἀκπώηηδεο („eb‟) te vertalen door „afloop‟, de 

oorspronkelijke metafoor van Longinos laat verloren gaan.  

 

Fragment 2: (...) θαὶ ἅκα παηώλεηόλ ηηλα θαὶ ἀιεμηθάξκαθνλ εἰο 

ηὰο ςπρὰο ηῶλ ἀθνπόλησλ θαζηεὶο ιόγνλ, (…) (16.2) 

Tot eenzelfde vaststelling kunnen we komen in dit fragment, waar 

Longinos een beroemde passage uit Demosthenes‟ Kransrede 

behandelt. Het gaat om de passage waarin Demosthenes zijn publiek 

moed en trots inspreekt door te zweren bij de Griekse helden van 

weleer. Door middel van deze stijlfiguur, die Longinos ἀπνζηξνθή 

noemt (door Le Clercq en Siegenbeek vertaald als respectievelijk 

„Aanspraak‟ en „Spraakwending‟), inspireert en overtuigt hij zijn 

toehoorders en dient tegelijk een „geneeskrachtig en als tegengif 

werkend (ἀιεμηθάξκαθνλ) woord aan de geesten van zijn 

toehoorders‟ toe. Dat „tegengif‟ moet hen in plaats van moedeloos 

door de huidige nederlagen, trots maken door de overwinningen van 

weleer.  De metafoor van het tegengif wordt echter enkel bij Le 

                                                                                                                                                                     
verwijs ik bij de fragmenten uit de vertalingen steeds naar de 

overeenkomstige pagina. 
113 Russell (ed.), 1964, p.97 
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Clercq letterlijk bewaard. Hij vertaalt „doet hij een soort van 

tegengift in de ziel zyner Toehoorderen vloeijen, dat allen 

quaden indruk verdryft‟ (p.68). Siegenbeek verzacht de metafoor 

door ἀιεμηθάξκαθνλ te vertalen door „helend‟: „en te gelijk het 

gemoed zijner hoorderen door eene verzachtende en heelende rede 

verkwikt en getroost te hebben‟ (p.70). 

 

Fragment 3:  Ἀιιὰ γὰξ ἅιηο ὑπὲξ ηῆο εἰο ηὰ ὑςειὰ ηῶλ ζρεκάησλ 

ρξήζεσο ἐθ παξελζήθεο ηνζαῦηα πεθηινινγῆζζαη, Τεξεληηαλὲ θίιηαηε· 

πάληα γὰξ ηαῦηα παζεηηθσηέξνπο θαὶ ζπγθεθηλεκέλνπο ἀπνηειεῖ ηνὺο 

ιόγνπο· πάζνο δὲ ὕςνπο κεηέρεη ηνζνῦηνλ, ὁπόζνλ ἦζνο δνλῆο. 

(29.2) 

In dit fragment lezen we een vergelijking die op z‟n minst wat 

inhoudelijke uitleg behoeft. De geciteerde regels sluiten 

hoofdstuk 29 af, en daarmee ook de lange uiteenzetting over de 

stijlfiguren. Longinos stelt dat de stijlfiguren voldoende 

besproken zijn en schrijft als een soort allesomvattende 

conclusie dat zij de woorden meer „pathos, emotie‟ 

(παζεηηθσηέξνπο) en „beweeglijkheid, levendigheid‟ 

(ζπγθεθηλεκέλνπο) verlenen. Dit verduidelijkt hij door af te 

sluiten met de vergelijking dat „pathos een even groot aandeel 

heeft in hupsos, als èthos in hèdonè‟. Het contrast tussen pathos 

en èthos is bij Longinos al aan bod gekomen in 9.15. Daar lezen 

we in de naloop van de vergelijking tussen de Ilias en de Odyssee 

(zie hierboven) hoe volgens Longinos het verzwakken van pathos 

bij de grote schrijvers en dichters, èthos tot gevolg heeft. „Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de passages die een realistische 

beschrijving geven van het leven in het huis van Odysseus: ze 

vormen een soort karakterblijspel (θσκῳδία...ζνινγνπκέλε)‟ (Op 

de Coul).   

Het contrast tussen hèdonè en hupsos heeft volgens Russell
114
 

enerzijds betrekking op het onderscheid tussen de middelmatige en 

de hoge stijl (zie de theorie van de 3 genera dicendi, besproken 

                                                        
114 Russsell (ed.), 1964, p.149 



in 2.1.1) en anderzijds op het onderscheid tussen het officium 

delectandi en het officium commovendi, de taak van de redenaar om 

respectievelijk zijn toehoorders te behagen en te bewegen.  

Op de Coul
115
 verklaart in een voetnoot bij zijn vertaling van 

9.15 dat „het Griekse woord pathos verwijst naar heftige emotie 

en goed thuis is bij de hoogdravende stijl en sterke 

gemoedsberoering. Het woord èthos „karakter‟ wordt hier gebruikt 

voor gewoonte of habitueel gedrag, en heeft als verzwakte emotie 

eerder betrekking op wat „natuurlijk‟ is en natuurlijk overkomt.‟ 

Siegenbeek vertaalt 29.2 volledig volgens deze interpretatie: 

„Het hartstogtelijke nu is even naauw verwant met het verhevene, 

als de schildering der menschelijke zeden met het vermaak.‟ 

(p.95) Hij maakt het begrip èthos een stuk aanschouwelijker door 

het te omschrijven en dus te expliciteren. Door hèdonè te 

vertalen als „vermaak‟, en bijvoorbeeld niet gewoon als „plezier‟ 

of „het aangename‟, verwijst hij bovendien impliciet naar hèdonè 

in de betekenis van een „vermakelijk‟ literair genre.  

In de vertaling van Le Clercq daarentegen lezen we: „En het 

zielroerende doet zoo veel tot de Verheventheit, als de 

Verheventheit tot het Fraaije en het Aangename‟ (p.99) Uiteraard 

valt hier meteen op dat Le Clercq voor èthos, hupsos heeft 

gelezen en dit de hele betekenis van de stelling verandert. Le 

Clercq heeft in deze duidelijk de aanpassing van Boileau 

overgenomen. Deze vertaalt „Or le Pathetique participe du 

Sublime, autant que le Sublime participe du Beau et de 

l‟agreable‟ (p.381). Dat dit weldegelijk een bewuste keuze is 

geweest, weten we dank zij een voetnoot die Boileau bij „le 

Sublime‟ plaatst. In die voetnoot citeert hij uit de editie van 

1713: „Le Moral, selon l‟ancien Manuscrit‟. Door deze 

interpretatie vervalt ook de betekenis van hèdonè als genre. Le 

Clercq volgt ook hier duidelijk letterlijk de vertaling van 

Boileau met „het Fraaije en het Aangenaame‟ voor hèdonè. De 

betekenis van de volledige zin wordt hierdoor problematisch. In 

                                                        
115 Op de Coul, 2000, p.40 



plaats van een vergelijking tussen twee belangrijke componenten 

van twee verschillende genres of stijlen, krijgen we een soort 

nieuwe hiërarchie, die het „Fraaije en het Aangenaame‟ nog boven 

de „Verheventheit‟ stelt. Een dergelijke gedachte zou uniek zijn 

in het hele werk en is dus weinig waarschijnlijk.  

 

Fragment 4: ὁ κέληνη γε ὄγθνο αὐηῶλ νὐ πάληε ρξεηώδεο, ἐπεὶ ηνῖο 

κηθξνῖο πξαγκαηίνηο πεξηηηζέλαη κεγάια θαὶ ζεκλὰ ὀλόκαηα ηαὐηὸλ 

ἂλ θαίλνηην ὡο εἴ ηηο ηξαγηθὸλ πξνζσπεῖνλ κέγα παηδὶ πεξηζείε 

λεπίῳ· (30.2) 

In 30.2 waarschuwt Longinos dat hoogdravende woorden niet overal 

gepast zijn. Hij zet zijn bewering kracht bij door het gebruik 

van grote woorden voor kleine zaken te vergelijken met het zetten 

van een „groot tragisch gezicht‟ (i.e. een masker voor volwassen 

acteurs in de tragedie) op het gezicht van een klein kind. 

Boileau expliciteert dit door te vertalen als „c‟est tout de 

mesme que si vous appliquiez un grand masque de Theatre sur le 

visage d‟un petit enfant‟ (p.382) Le Clercq neemt dit over en 

vertaalt: „... is zoo veel als of men eene groote gryns voor het 

aanzigt van een klein kindt wilde doen‟ (p.100). Het Woordenboek 

der Nederlandse taal leert ons dat „gryns‟ een gangbare term was 

voor een gewoon masker of toneelmasker. Ook Siegenbeek vertaalt 

de passage duidelijk: „...als of men een klein kind een groot en 

voor het treurspel voegend momaangezicht voordeed.‟ (p.96) 

 

Fragment 5: ἔζηη γὰξ αὐηνῦ πνιπθσλόηεξνο θαὶ πιείνπο ἀξεηὰο ἔρσλ, 

θαὶ ζρεδὸλ ὕπαθξνο ἐλ πᾶζηλ ὡο ὁ πέληαζινο, ὥζηε ηῶλ κὲλ πξσηείσλ 

ἐλ ἅπαζη ηῶλ ἄιισλ ἀγσληζηῶλ ιείπεζζαη, πξσηεύεηλ δὲ ηῶλ ἰδησηῶλ. 

(34.1) 

Dit fragment behoort tot de eerder besproken passage „Regel und 

Genie‟ (zie 1.3.2) en hoort meerbepaald bij de vergelijking 

tussen Hypereides en Demosthenes. Longinos stelt dat die eerste 

over een gevarieerder taal en over meer kwaliteiten beschikt dan 

de tweede, maar vergelijkt Hypereides‟ positie ten opzichte van 



Demosthenes vervolgens met een vijfkamper (πέληαζινο) die 

kampioen is van de som van de wedstrijden, maar in de vijf 

afzonderlijke disciplines de eerste prijs telkens aan beteren 

moet afstaan.  

Le Clercqs vertaling van de korte en krachtige vergelijking is 

een uitgebreider dan het origineel, maar bevat geen overbodige 

elementen voor een goed begrip van de passage: „...juist gelyk 

die Worstelaar, dewelke in vyf soorten van oefeningen ervaren 

zynde, van yder daar hy mede naar den prys dingt overwonnen 

wordt, maar echter yder overtreft die zich, gelyk hy, op vyf 

verscheide oeffeningen legt‟ (p.113) Siegenbeek interpreteert de 

passage anders en vertaalt „...even als een kampvechter, in vijf 

verschillende oefeningen bedreven, die, wel is waar, in elke 

bijzondere oefening voor hen, die daarin het meest uitmunten, 

moet onderdoen, doch deze wederom in die oefening, waarin zij 

onbedreven zijn, overtreft.‟ (p.107-108) 

Siegenbeek laat de idee van de „all-round kampioen‟ dus varen, 

maar wat we hier vooral willen opmerken heeft betrekking op een 

voetnoot die Siegenbeek bij dit fragment toevoegt. Die luidt als 

volgt: „De vijf hier bedoelde oefeningen zijn het werpen met den 

discus (eene ronde, breede en platte schijf van ijzer, koper, 

lood, steen of andere zware stoffe) het boogschieten, het 

springen, het loopen en het worstelen. Die in deze vijf 

oefeningen bedreven was, droeg den naam van πέληαζινο d.i., 

volgens een letterlijke vertaling, vijfstrijder.‟ De commentaar 

doet op het eerste zicht nogal lang en irrelevant aan, aangezien 

„in vijf verschillende oefeningen bedreven‟ voldoende is voor het 

tekstbegrip. De uitleg getuigt echter wel van het bijzonder 

belang dat de vertaler hecht aan het informeren van zijn publiek. 

Hij geeft inhoudelijke informatie over de wedstrijden van de 

vijfkamp, maar ook taalkundige informatie, met vermelding van het 

Griekse woord uit de tekst en een letterlijke vertaling. Hieruit 

blijkt duidelijk dat hij zich, zoals hij in zijn voorwoord 

vermeldde, in de eerste plaats richt tot zijn studenten en in de 

tweede plaats tot andere geïnteresseerden. (zie 5.2.3 en 5.2.4) 



 

6.2.1.2. „Leçon par l‟exemple‟  

Zoals hierboven vermeld, houdt de zogenaamde „leçon par 

l‟exemple‟ in dat Longinos een bepaalde stijlfiguur bij de 

bespreking ervan meteen illustreert door de figuur zelf 

ongemarkeerd in zijn tekst toe te passen. Voor een vertaler 

betekent dit een dubbele opdracht: hij moet ten eerste voldoende 

opmerkzaam zijn om het „trucje‟ te herkennen en dient vervolgens 

ook, indien hij beslist om het te bewaren in de vertaling, een 

manier te vinden om het in zijn doeltekst in te passen. Enkele 

voorbeelden: 

 

Fragment 6: Τί δ‟ ἐθεῖλα θῶκελ, ηὰο πεύζεηο ηε θαὶ ἐξσηήζεηο; ἆξα 

νὐθ αὐηαῖο ηαῖο ηῶλ ζρεκάησλ εἰδνπνηίαηο παξὰ πνιὺ ἐκπξαθηόηεξα 

θαὶ ζνβαξώηεξα ζπληείλεη ηὰ ιεγόκελα; (18.1) 

Een heel duidelijk voorbeeld van de „leçon par l‟exemple‟ lezen 

we aan het begin van hoofdstuk 18, waar Longinos zijn 

uiteenzetting over de retorische vraag illustreert door die 

meteen te beginnen met twee retorische vragen. Dat is geen van 

beide vertalers ontgaan. Zij vertalen: „Wat zal ik van de 

Ondervragingen zeggen? Want wie kan ontkennen dat dat soort van 

Figuuren de Redenvoering veel beweging, leven en kracht byzet?‟ 

(Le Clercq, p.74) en „Wat zullen wij van de ondervragingen 

zeggen? Is het niet blijkbaar, dat Demosthenes door het gebruik 

dezer figuur zijne rede krachtigher en grootscher heeft gemaakt?‟ 

(Siegenbeek, p. 74) Beiden nemen dus de twee retorische vragen 

duidelijk over. Siegenbeeks keuze voor „Demosthenes‟ als het 

onderwerp van ζπληείλεη heeft te maken met het feit dat op deze 

regels een citaat van Demosthenes volgt, zonder dat Longinos zijn 

naam vermeldt. De behandeling van citaten bespreken we uitgebreid 

in 6.2.2.  

 

Fragment 7: ραξαθηὴξ ἐλαγσλίνπ πάζνπο ἀιεζέζηαηνο (22.1) 



Een minder voor de hand liggend voorbeeld vinden we in 22.1, in 

het hoofdstuk over het hyperbaton. In deze omschrijving, past 

Longinos de stijlfiguur toe door ραξαθηὴξ te scheiden van de 

bepaling ἀιεζέζηαηνο, wat in het Grieks zeker geen bevreemdend 

resultaat oplevert. In het Nederlands zou een dergelijke 

constructie echter moeilijker zijn en we merken dan ook dat geen 

van beide vertalers deze specifieke stijlfiguur overneemt, hetzij 

exact, hetzij door compensatie met een ander hyperbaton. Le 

Clercq vertaalt: „En deeze Figuur draagt het waarachtige 

merkteken van eene geweldige en krachtige drift.‟ (p.80), 

Siegenbeek: „...welke als het zekerst kenmerk van een‟ levendigen 

hartstogt kan beschouwd worden.‟ (p.80) Het is uiteraard moeilijk 

met zekerheid te zeggen of de vertalers het hyperbaton niet 

hebben bewaard omdat ze het niet hebben opgemerkt als „leçon par 

l‟exemple‟, of omdat zij de bewuste keuze hebben gemaakt om de 

figuur in het Nederlands niet over te nemen. Feit is wel dat geen 

van beide vertalers, noch bij dit fragment, noch bij andere, iets 

opmerkt over Longinos‟ trucje.  

 

Fragment 8: ὁξᾷο, ὦ ἑηαῖξε, ὡο παξαιαβώλ ζνπ ηὴλ ςπρὴλ δηὰ ηῶλ 

ηόπσλ ἄγεη ηὴλ ἀθνὴλ ὄςηλ πνηῶλ; πάληα δὲ ηὰ ηνηαῦηα πξὸο αὐηὰ 

ἀπεξεηδόκελα ηὰ πξόζσπα ἐπ‟ αὐηῶλ ἵζηεζη ηὸλ ἀθξναηὴλ ηῶλ 

ἐλεξγνπκέλσλ. (3) θαὶ ὅηαλ ὡο νὐ πξὸο ἅπαληαο, ἀιι‟ ὡο πξὸο κόλνλ 

ηηλὰ ιαιῇο  

Τπδείδελ δ‟ νὐθ ἂλ γλνίεο πνηέξνηζη κεηείε 

ἐκπαζέζηεξόλ ηε αὐηὸλ ἅκα θαὶ πξνζεθηηθώηεξνλ θαὶ ἀγῶλνο ἔκπιεσλ 

ἀπνηειέζεηο, ηαῖο εἰο ἑαπηὸλ πξνζθσλήζεζηλ ἐμεγεηξόκελνλ. (26.2-

3) 

Het derde en laatste voorbeeld komt uit de passage waarin 

Longinos de figuren bespreekt die te maken hebben met de 

manipulatie van tijd en persoon. In hoofdstuk 26 gaat het 

specifiek over het gebruik van een ingebeelde tweede persoon. Ook 

elders gebruikt Longinos wel vaak de tweede persoon enkelvoud om 

zijn vriend en geadresseerde Terantianus aan te spreken. Hier 



gebruikt hij die tweede persoon echter in drie opeenvolgende 

zinnen. Door die herhaling valt de „leçon par l‟exemple‟ des te 

meer op, maar we moeten ook hier constateren dat de vertalers 

Longinos niet volgen.  

Le Clercq vertaalt: „Ziet gy, mijn waarde Terentiaan, hoe hy uwen 

geest met zich neemt, en hem door die verscheide Lantstreeken 

geleidt, u eer doende zien dan hooren. Alle deeze dingen, op 

hunnen tydt te werk gestelt zynde, houden den Toehoorder aan, en 

vestigen zynen geest op de tegenwoordige zaak, (3) voornamentlyk 

als men niet tot verscheiden, in het algemeen spreekt, maar tot 

één, in het byzonder. 

 Gy kende Grieken noch Troijaanen in het Leger, 

 Zoo waren ze onder een verwart, enz. 

Want den toehoorder door de Aanspraak dus opwekkende, wordt hy 

meer aangedaan, aandachtiger en yveriger omtrent de zaak daar men 

van spreekt.‟ (p.91) 

Siegenbeek vertaalt als volgt: „Ziet gij, mijn vriend hoe hij u 

met zich voert, en door de plaatsen leidt, makende dat gij ziet 

hetgeen gij hoort; elke voordragt toch, waarbij de rede tot den 

toehoorder zelven gerigt wordt, doet hem als ‟t ware, bij de 

voorgestelde zaken tegenwoordig zijn. (3) En, wanneer men niet 

als tot allen, maar tot één alleen spreekt, gelijk in den 

volgenden dichtregel,  

 Voor wie Tydides streed, zoudt gij niete kunnen weten; 

Zoo roert men hem door deze toespraak te sterker, en maakt hem te 

opmerkzamer en geheel vervuld met de zaak, welke verhandeld 

wordt.‟ (p.89)  

De tweede persoon enkelvoud in de aanspreking tot Terentianus 

nemen zij dus allebei over, maar wanneer Longinos ook verder de 

tweede persoon aanhoudt, volgen Le Clercq en Siegenbeek niet 

langer. Ze gebruiken voor ιαιῇο en ἀπνηειέζεηο tweemaal de 

onbepaalde derde persoon „men‟.  

Aangezien het in het Nederlands geen problemen zou opleveren om 

ook ιαιῇο en ἀπνηειέζεηο in de tweede persoon te behouden, rijst 

hier des te meer het vermoeden dat de vertalers Longinos‟ 



„leçons‟ niet als zodanig hebben opgemerkt en daarom meestal niet 

hebben bewaard.  

 

6.2.1.3. Kleine nuances: humor en ironie 

Fragment 9: ὥζηε ζαπκάδεηλ κε, Τεξεληηαλὲ ἥδηζηε, πῶο νὐ θαὶ εἰο 

Δηνλύζηνλ γξάθεη ηὸλ ηύξαλλνλ· “ἐπεὶ γὰξ εἰο ηὸλ Δία θαὶ ηὸλ 

Ἡξαθιέα δπζζεβὴο ἐγέλεην, δηὰ ηνῦη‟ αὐηὸλ Δίσλ θαὶ Ἡξαθιείδεο ηῆο 

ηπξαλλίδνο ἀθείινλην.” (4.3)  

In hoofdstuk 4 bekritiseert Longinos enkele passages uit Timaios 

waarin de schrijver volgens hem in de grootst mogelijke 

kinderachtigheid vervalt. (zie 1.3.2: de fouten die kunnen worden 

gemaakt bij het proberen verkrijgen van hupsos)  

Longinos haalt een voorbeeld aan waarin Timaios op basis van 

etymologische naamverwantschap een bepaalde situatie probeert te 

verklaren. Hij voegt er ironisch aan toe dat het hem verbaast dat 

Timaios over de tiran Dionysios (die werd verdreven door Dion en 

Herakleides) niet schrijft (en hier werkt hij met een denkbeeldig 

citaat) dat hij werd verdreven door een gebrek aan respect voor 

Zeus en Herakles. De etymologische naamverwantschap is hier 

gebaseerd op het feit dat de tweede naamval van Zeus, Dios is.  

Le Clercq vertaalt als volgt: „Inder waarheit, myn waarde 

Terentiaan, ik ben verwondert dat hy van Denys den Tyran ook niet 

gezeit heeft, dat de Goden toelieten dat hy door Dion en 

Heraclides uit zyn Ryk verjaagt wierdt, ter oorzake van zyne 

weinige eerbiedt voor Dios en Heracles, dat is voor Jupiter en 

Herkules.‟ (p.13) Naar mijn aanvoelen doet Le Clercq afbreuk aan 

de ironische toon van Longinos, door niet met een denkbeeldig 

citaat te werken en door op het einde de pointe in de tekst zelf 

te expliciteren. Uiteraard is deze explicitering noodzakelijk 

voor het tekstbegrip van Le Clercqs lezerspubliek, zeker 

aangezien weinigen over kennis van de Griekse taal beschikten.  

Siegenbeek lost dit op door de verklaring van de naamverwantschap 

te geven in een voetnoot. Hij vertaalt: „Dit lezende, bevreemdt 

het mij, mijn waardste Terentiaan, dat hij ook niet omtrent den 
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dwingeland Dionysius schrijft: “naardien hij de Goden Jupiter, en 

Hercules beleedigd heeft, hebben Dion en Heraclides hem van het 

rijksgebied ontzet‟ (27-28), met de bijhorende voetnoot: „Met 

toespeling namelijk op de Grieksche namen van Jupiter en 

Hercules, Ζεύο, Δηόο en Ἡξαθιῆο.‟ Door het denkbeeldige citaat te 

behouden en de explicitering apart te houden van de tekst zelf, 

slaagt Siegenbeek er beter in om Longinos‟ ironie een plaats te 

geven in de vertaling. Een deel gaat echter toch verloren, mede 

door de gewoonte om Griekse namen te latiniseren. Voor de lezer 

zonder enige kennis van het Grieks had „Zeus‟ wellicht evenmin 

een verwantschap met „Dion‟, als „Jupiter‟, maar het maakt de 

originele pointe op zich betekenisloos.  

 

 

Fragment 10: (...) ὡο ἤδε λὴ Δία θαὶ νἱ θαζ‟ κᾶο δεηλνὶ ῥήηνξεο, 

θαζάπεξ νἱ ηξαγῳδνί, βιέπνπζηλ ξηλύαο θαὶ νὐδὲ ἐθεῖλν καζεῖλ νἱ 

γελλαῖνη δύλαληαη, ὅηη ὁ ιέγσλ ξέζηεο    

κέζεο· κί‟ νὖζα ηῶλ ἐκῶλ ξηλύσλ 

     κέζνλ κ‟ ὀρκάδεηο, ὡο βάιῃο ἐο ηάξηαξνλ, 

θαληάδεηαη ηαῦζ‟ ὅηη καίλεηαη. (15.8)  

In hoofdstuk 15 heeft Longinos het over de fantasia. Dat is het 

onder woorden brengen of, zoals Op de Coul het vertaalt, „de 

concretisering‟ van een bepaalde gedachte, met de bedoeling een 

hartstochtelijke bewogenheid op te wekken. In 15.8 gaat het 

specifiek over de retorische fantasia. Deze onderscheidt zich van 

de poëtische doordat zij verlevendiging (ἐλάξγεηα, 15.2) in het 

discours nastreeft, terwijl de poëtische concretisering 

overweldiging (ἔθπιεμηο, 15.2) als doel heeft. In dit specifiek 

fragment haalt Longinos een voorbeeld aan van hoe de retoren van 

zijn tijd deze bedoelingen verwarren en door dichterlijkheid en 

onwaarschijnlijkheid slechts een bevreemdend resultaat afleveren. 

Hij spreekt over „νἱ θαζ‟ κᾶο δεηλνὶ ῥήηνξεο‟, „de bekwame 

redenaars van vandaag‟, en „νἱ γελλαῖνη‟, „de edele, flinke 

mannen‟, die de fantasia gebruiken zoals normaal gepast is voor 



de tragediedichters. Achter de ironische benamingen schuilt 

Longinos‟ kritiek op de declamatoren en sofisten: redenaars die 

voor publiek in theaters indrukwekkende redevoeringen hielden. De 

ironie wordt versterkt door de uitroep „λὴ Δία‟, letterlijk te 

vertalen als „waarlijk, bij Zeus‟. 

In de vertaling van Le Clercq is de ironie niet geheel duidelijk: 

„Dat zoeken echter hedendaagsch onze Redenaars; zy zien altemet 

de Helsche Razernyen, die treffelijke Redenaars zoo wel als de 

Treurspeldichters, en die goede luiden geeven geen acht, dat, als 

Orestes in Euripides zeit:  

Godinne, die my naar den Helschen Styx wilt jaagen, 

Laat eenmaal af van my ellendigen te plaagen. 

hy alle die dingen meent te zien alleen om dat hy niet by zyne 

zinnen is.‟ (p.63)  

Door „λὴ Δία‟ weg te laten in de vertaling en „νἱ θαζ‟ κᾶο 

δεηλνὶ ῥήηνξεο‟ eerst te vertalen als „hedendaagsch onze 

dichters‟ verdwijnt de onmiddellijke ironische betekenis van 

Longinos‟ zin. Ook in „die treffelijke Redenaars‟ hoeven we geen 

ironie te zoeken, mede aangezien Le Clercq hen op gelijke hoogte 

stelt met de tragediedichters. Enkel in „die goede luiden‟ zouden 

we een ironische toon kunnen merken, maar in het geheel van de 

zin klinkt het eerder als een toegeving: hoewel het „goede 

luiden‟ zijn, „geeven ze geen acht dat...‟.  

Siegenbeek daarentegen heeft in zijn vertaling Longinos‟ 

kritische toon net geëxpliciteerd. Hij vertaalt: „Gelijk reeds 

onze redenaars, die den naam van verheven willen dragen, de 

Razernijen zien verschijnen. Doch zij bedenken niet, die 

hoogvliegende vernuften, dat, wanneer Orestes zegt: 

Laat af, o Razernij, die me om het midden grijpt,  

Om mij, rampzaaligen, in den afgrond neer te storten; 

hij zich deze schrikbeelden vormt, omdat hij van zijn verstand 

beroofd is.‟ (p.66) Door „δεηλνὶ‟ te vertalen als „die den naam 

van verheven willen dragen‟, geeft hij uitdrukkelijk een bepaalde 

interpretatie aan Longinos‟ woorden, namelijk dat de „o zo 

geweldige redenaars van vandaag‟ de verhevenheid wel nastreven, 



maar niet kunnen bereiken. Met die toon compenseert hij naar mijn 

aanvoelen de weglating van het moeilijk vertaalbare „λὴ Δία‟. Ook 

het woord „hoogvliegende‟ expliciteert door de mogelijke 

connotatie van „hoogdravend‟ het ongenoegen van Longinos 

tegenover de redenaars in kwestie. Waarom Siegenbeek de 

vergelijking met de tragedieschrijvers weglaat, is niet 

duidelijk.   

 

Fragment 11: λήθνληα γάξ, θαζί, ζεὸλ ηὸ ὕδσξ ιέγεηλ, θόιαζηλ δὲ 

ηὴλ θξᾶζηλ, πνηεηνῦ ηηλνο ηῷ ὄληη νὐρὶ λήθνληόο ἐζηη. (32.7) 

Een laatste voorbeeld komt uit hoofdstuk 32, dat handelt over de 

metafoor. In 32.7 geeft Longinos een voorbeeld van de 

mateloosheid in het gebruik van metaforen. Hij haalt het 

voorbeeld uitgerekend bij Plato, een van zijn eigen grote 

voorbeelden. Deze passage vormt namelijk de aanleiding tot de 

hele „Regel und Genie‟-passage, waarin Longinos de verhevenheid 

mét enkele fouten boven de foutloze middelmaat stelt.  

In het aangehaalde voorbeeld noemt Plato water „een nuchtere god‟ 

(λήθνληα…ζεὸλ) en het mengen van de wijn „een tuchtiging‟ 

(θόιαζηλ). Longinos kan deze beeldspraak duidelijk niet 

appreciëren en noemt het met een mooie woordspeling „het werk van 

een dichter die zelf niet al te nuchter is‟.  

Deze humoristische nuance gaat in de vertaling van Le Clercq 

echter verloren. Hij vertaalt het werkwoord λήθσ namelijk in haar 

overdrachtelijke betekenis van „matig, ingetogen zijn‟: „Het 

water een matigen Godt te noemen, en het woordt kastyden voor 

temperen te gebruiken: met een woordt, het lykt, zeggen zy, het 

werk van eenen Dichter die zelf niet zeer matig is.‟ (p.107) De 

term „matig‟ kan uiteraard wel wijzen op het „ingetogen zijn in 

het gebruik van spijs en drank‟ (WNT), maar draagt niet de 

specifieke betekenis van het woord „nuchter‟, namelijk „het niet 

gedronken hebben‟. Le Clercq behoudt wel dezelfde zinsstructuur 

en bouwt daarmee op naar een pointe die van de humor ontdaan is. 



Dit maakt naar mijn aanvoelen het ontbreken van de nuance nog 

merkbaarder. 

Siegenbeek bewaart de oorspronkelijke pointe wel: „Immers het 

water, zeggen zij, eene nuchtere Godheid, en de vermenging, 

kastijding te noemen, is inderdaad het werk van eenen dichter, 

die zelf niet volkomen nuchteren is.‟ (p.102-3)  

 

6.2.2. De citaten  

Aangezien Longinos‟ traktaat voor een belangrijk deel uit citaten 

uit het werk van andere auteurs bestaat, is het niet onbelangrijk 

om te bekijken hoe de vertalers daarmee omgaan. In een eerste 

fase kunnen we kijken hoe ze algemeen de citaten overbrengen. 

Nemen ze de passages gewoon over zoals ze zich bij Longinos 

bevonden of doen ze aanvullingen of weglatingen? Daarnaast heeft 

de vertaler een keuze moeten maken in verband met de vertaling 

van de fragmenten. Vertaalt hij de fragmenten zelf of gebruikt 

hij een bestaande Nederlandse vertaling van het werk in kwestie? 

Ten laatste zullen we bekijken of en hoe ze de geciteerde 

fragmenten van een bijkomende uitleg voorzien. Voor Longinos‟ 

publiek waren de citaten immers vaak zeer herkenbaar omdat ze tot 

de parate kennis behoorden. De lezers van de zeven- en achttiende 

eeuw, en uiteraard ook het hedendaagse publiek, bevinden zich in 

een heel andere situatie. Door gebrek aan kennis van de Griekse 

taal en de context van toen, kan veel betekenis verloren aan. Aan 

de vertaler dus om dit verlies te vermijden.   

 

6.2.2.1. Algemeen 

Le Clercq had reeds in zijn voorwoord aangekondigd dat hij naar 

eigen goeddunken bepaalde fragmenten zou aanvullen en andere zou 

weglaten. We zien dit duidelijk toegepast in zijn behandeling van 

de citaten. Le Clercq laat op sommige plaatsen delen van citaten 

weg en nog veel vaker vult hij de aangehaalde passages 

aanzienlijk aan. Longinos citeert immers vaak onvolledig en 

onnauwkeurig, wellicht omdat hij vaak uit het hoofd citeerde. Le 

Clercq beperkt er zich meestal toe de citaten vollediger of 



correcter te maken, maar op sommige plaatsen gaat hij verder. Het 

meest opvallende voorbeeld is een passage waarin Longinos een 

enkele regel uit Demosthenes citeert.  

 

Fragment 12: νὐθ ἄιισο ὁ Ἀξρίινρνο ἐπὶ ηνῦ λαπαγίνπ, θαὶ ἐπὶ ηῇ 

πξνζαγγειίᾳ ὁ Δεκνζζέλεο· “ἑζπέξα κὲλ γὰξ ἦλ” θεζίλ. (10.7) 

Longinos heeft in hoofdstuk 10 al enkele voorbeelden aangehaald 

die het belang van de correcte selectie en organisatie van het 

materiaal illustreren. Hier verwijst hij kort naar twee laatste 

voorbeelden: de beschrijving van de schipbreuk bij Archilochos en 

de passage uit Demosthenes‟ Kransrede die begint met „ἑζπέξα κὲλ 

γὰξ ἦλ‟, „want het was avond‟. Voor Longinos‟ publiek volstond 

dit korte citaat om te weten dat het gaat om de passage waarin 

Demosthenes vertelt hoe de aankondiging van de val van Elatea 

paniek veroorzaakte in Athene.   

Le Clercq legt dit uit in zijn tekst zelf door als volgt te 

vertalen: „gelyk ook Demosthenes op de plaats daar hy de 

ontroering der Atheners op de tyding der verovering van Elatea 

beschryft, als hy zegt: Het was alrede zeer laat, toen een 

afgezonde Bode in het Prytaneum de tyding bragt dat de stadt 

Elatea verovert was. ...‟ (p.43-44) Le Clercq geeft vervolgens de 

passage, die in vertaling anderhalve bladzijde beslaat, volledig 

weer. Opmerkelijk is dat Le Clercq hier op geen enkele manier te 

kennen geeft dat hij deze uitvoerige uitbreiding maakt. Hij geeft 

zelfs geen voetnoot met de originele plaats van het citaat, 

hetgeen hij bij de meeste andere citaten wel doet. Wanneer we de 

passage vergelijken met de vertaling van Boileau, merken we dat 

Le Clercq deze letterlijk heeft gevolgd, met dat verschil dat de 

uitbreiding van het citaat bij Boileau niet in de tekst opgenomen 

is, maar in de Remarques.  

Zo lost ook Siegenbeek het probleem op. Hij vertaalt de passage 

als volgt: „Niet anders is Archilochus in zijne beschrijving van 

eene schipbreuk, niet anders Demosthenes te werk gegaan in het 

verhaal, waarvan het begin is: want het was avond enz.‟ (p.50) 
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Met uitzondering van de uitleg „waarvan het begin is‟, houdt hij 

zich dus aan de originele tekst. Bij het citaat hoort dan wel een 

uitvoerige voetnoot, waarin hij de passage situeert en ook 

volledig in vertaling weergeeft: „... het verhaal van Demosthenes 

is (...) te vinden in zijne voortreffelijke redevoering, getiteld 

πεξὶ ζηεθάλνπ, in de uitgave der Oratores Graeci door REISKE, vol. 

I., pag. 284 & 285. Wij achten ons verpligt van dit verhaal, 

behelzende eene meesterlijke beschrijving van de verwarring, te 

Athene ontstaan op de tijding, dat Elatea door Philippus was 

ingenomen, hier eene Nederduitsche vertaling te doen volgen, 

waarin wij getracht hebben ons, zoo na mogelijk, aan het 

oorspronkelijke te houden. Zie hier dezelve: “Welke verwarring 

toen in de stad hebbe plaats gehad, ...”‟ (p.50)  

 

Dit voorbeeld is typerend voor de wijze waarop Siegenbeek elders 

de citaten behandelt. Dat wil zeggen dat hij meestal de tekst als 

dusdanig bewaart en vertaalt, maar in een voetnoot de juiste 

situering, een (vaak uitvoerige) uitleg en contextualisering van 

het citaat en soms een uitbreiding in vertaling geeft.  

Enkel wanneer het gaat om citaten die in hun originele tekst uit 

verschillende passages komen, maar die door Longinos als een 

opeenvolgend fragment worden geciteerd, voegt hij, net als Le 

Clercq overigens, opmerkingen als „En op een andere plaats‟ in de 

tekst zelf in.  

 

Fragment 13: ηαύηῃ θαὶ εἰο ηνὺο κάιηζηα θξνλεκαηίαο ἐκπίπηεη ηὰ 

ὑπεξθπᾶ· (4) ὁ γὰξ ηῷ Παξκελίσλη θήζαληη “ἐγὼ κὲλ ξθέζζελ ... 

(5) ... ηὸ ἐπ‟ νὐξαλὸλ ἀπὸ γῆο δηάζηεκα· θαὶ ηνῦη‟ ἂλ εἴπνη ηηο 

νὐ κᾶιινλ ηῆο Ἔξηδνο ἠ κήξνπ κέηξνλ. (9.3-5) 

De vertaling van deze passage vormt een bijzonder geval. Longinos 

heeft hier geformuleerd hoe verhevenheid enkel afkomstig kan zijn 

van grote geesten, die volledig vrij zijn van slaafse gedachten. 

Als voorbeeld haalt hij een uitspraak van Parmenio aan: „Ik zou 

er genoegen mee nemen...‟, maar na deze woorden breekt de tekst 
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af. Na de lacune begint de tekst opnieuw in het midden van de 

bespreking van een voorbeeld uit Homeros, meerbepaald zijn 

beschrijving van de grootte van de godin van de twist, Eris.  

Le Clercq vertaalt: „en het zijn bijzonderlijk de groote Mannen 

dien verhevene manieren van spreeken ontvallen. (4) Zie, by 

voorbeeldt het geen Alexander antwoordde, toen Darius hem de 

helft van Azia, nevens zyne dochter ten huwelyk aanboodt, Ik voor 

my
116
, zei Parmenion tegen hem, indien ik Alexander ware zou ik 

die voorwaarden aanneemen. En ik ook, antwoordde die Vorst, 

indien ik Parmenion ware. Is het niet zeker, dat men Alexander 

moest zyn om zulk een antwoordt te konnen geeven. (5) En het is 

in dat deel daar Homerus voornamentlyk in uitgemunt heeft, wiens 

gedachten alle verheven zyn: gelyk men kan zien in de beschryving 

van de Godin Tweedracht, een daar hy van zeit: 

 Haar‟  voeten staan op de aarde, en‟t hooft steekt in den 

Hemel. 

Wat kan men zeggen dat de grootheit die hy haar toeschrijft 

minder de maat der Tweedracht is, dan der uitgestrektheit en der 

verheffing van den geest diens grooten Dichters.‟ (p.27-8)  

Bij Siegenbeek lezen we: „Van daar ook valt het verhevene het 

meest in hen, die het grootst van ziel zijn. Hij toch, die aan 

Parmenio, zeggende: “Ik zou er mede voldaan zijn, indien ik 

Alexander was:” ten antwoord gaf: “ook ik voorzeker, indien ik 

Parmenio was:” – hij legt de verhevenheid zijner ziele aan den 

dag. Desgelijks duidt de afstand van den hemel tot de aarde in 

het bekende vers:  

 Zij heeft haar‟voet op de aard‟, haar‟ schedel in de 

wolken: 

De hooge vlugt van Homerus geest aan; en men mag dit zeggen met 

geen minder regt de maat des dichters dan die der Tweedragt 

noemen.‟ (p.39)  

Het is opmerkelijk dat beide vertalers hier op vergelijkbare 

wijze de tekst van Longinos aanvullen en zelfs het vermoedelijk 

                                                        
116 Het citaat wordt in de tekst van Le Clercq cursief gedrukt. Voor de 

duidelijkheid pas ik dit hier aan.   



weggevallen citaat invoegen. Het verschil bevindt zich opnieuw in 

de manier waarop zij deze aanpassing verantwoorden. Le Clercq 

geeft op geen enkele manier te kennen dat dit een aanvulling is 

op de overgeleverde tekst. De enige voetnoot bij de passage bevat 

de verwijzing naar de plaats in de Ilias vanwaar het citaat over 

Eris afkomstig is. Le Clercq zelf heeft dan ook niks te maken met 

deze invulling van de lacune: de passage is, net als in 10.7 een 

letterlijke vertaling van Boileau.  

Siegenbeek vult dus ook de lacune in, maar geeft minder duiding 

in de tekst zelf. Hij voegt een voetnoot toe waarin hij de 

invulling verduidelijkt: „Het volgend gedeelte van den Griekschen 

tekst, met insluiting van den dichtregel van Homerus, in de 

handschriften van Longinus verloren geraakt, is door een‟ zijner 

geleerde uitleggeren uit Plutarchus en Homerus op deze wijze zeer 

wel ingevuld. – De woordwisseling van Alexander en Parmenio 

betreft de vredesvoorwaarden, door Darius aan den eersten 

voorgesteld, en komt voor in het leven van Alexander door 

Plutarchus. Zie de Nederduitsche vertaling van Plutarchus door de 

Hoogleeraren WASSENBERGH en BOSSCHA, IX, D., bl. 122.‟ (p.39)  

In een andere voetnoot geeft hij ook de herkomst van het 

Homeroscitaat.  

 

6.2.2.2. Vertaling 

Het is moeilijk met zekerheid te zeggen of de auteurs de citaten 

zelf hebben vertaald of niet. Er zijn vier mogelijkheden: De 

vertaler vertaalt zelf het citaat zoals hij het bij Longinos 

vindt, de vertaler vertaalt het citaat zoals hij het in een 

andere Longinosvertaling vindt, de vertaler zoekt de originele 

versie van het citaat op en vertaalt die zelf, of de vertaler 

haalt het corresponderende fragment uit een bestaande Nederlandse 

vertaling van het werk. Noch Le Clercq, noch Siegenbeek geven in 

hun voorwoord expliciet te kennen op welke manier ze de citaten 

in hun vertaling zullen overbrengen, maar op basis van de lectuur 

van de tekst en van voetnoten in verband met citaten, kunnen we 

wel een aantal vaststellingen doen. We zetten de argumenten op 



een rijtje die voor of tegen eventuele eigen vertalingen kunnen 

pleiten. 

Le Clercq heeft, zoals gezegd, vele citaten uitgebreid. Aangezien 

hij, zoals hij in het voorwoord zelf meedeelde, niet over een 

grondige kennis van de Griekse taal beschikte, is het zeer 

onwaarschijnlijk dat deze fragmenten door hem uit het Grieks 

werden vertaald. Wat veel waarschijnlijker is, is dat de 

uitbreiding van deze fragmenten reeds gebeurde in de vertalingen 

waarop Le Clercq zich baseerde, en dat hij vervolgens deze 

vertalingen naar het Nederlands heeft omgezet. Voor de proza-

citaten en korte poëzie-citaten lijkt dit zeker op te gaan: de 

twee voorbeelden onder 6.2.2.1 gegeven, zijn representatief voor 

de vertaling van (eventueel uitgebreide) andere citaten: Le 

Clercq vertaalt dus de vertaling van Boileau. Wat de langere 

poëzie-citaten betreft, is het moeilijker om met zekerheid te 

zeggen of Le Clercq ook hier Boileau vertaalt, of bestaande 

vertalingen citeert. De vertalingen zijn metrisch en soms zelfs 

op rijm, maar Le Clercq geeft nergens enige verwijzing naar de 

herkomst.  

Siegenbeek verwijst wel naar andere vertalingen. Zo zagen we 

onder 6.2.2.1 bij fragment 13 al een verwijzing naar de 

Ploutarchosvertaling van Wassenbergh en Bosscha. De enige andere 

vertaler naar wie hij nog verwijst, is Bilderdijk: bij 9.2 naar 

zijn vertaling van de Odyssee (p.38) en bij 15.7 naar zijn 

vertaling van Sofokles‟ Oidipous in Kolonos (p.65). De enige 

plaats waar Siegenbeek duidelijk stelt dat de gebruikte vertaling 

een bestaande vertaling van een ander schrijver is, is 23.3, waar 

hij citeert uit Bilderdijks Sofoklesvertaling „Edipus, Koning van 

Thebe‟ (p.84). 

In 10.7 lijkt Siegenbeek aan te geven dat de vertaling van het 

bijkomend fragment uit Demosthenes‟ Kransrede van zijn hand is. 

Dat leiden we af uit de opmerking „Wij achten ons verpligt van 

dit verhaal, (...) hier eene Nederduitsche vertaling te doen 

volgen, waarin wij getracht hebben ons, zoo na mogelijk, aan het 

oorspronkelijke te houden. Zie hier dezelve: “Welke verwarring 



toen in de stad hebbe plaats gehad, (...)”‟ (p.50). Een 

vergelijkbare situatie vinden we in 16.2. Ook hier geeft 

Siegenbeek een uitbreiding van een citaat uit Demosthenes‟ 

Kransrede. Hij schrijft in de voetnoot: „Ik verbeelde mij mijnen 

lezeren een‟ wezenlijken dienst te zullen doen, met hun de 

geheele plaats vertaald mede te deelen. Dus luidt dezelve: “Maar 

neen, o Atheners,(...)”‟ (p.69)  

Het feit dat Siegenbeek dus aangeeft dat hij verschillende 

citaten zelf heeft vertaald en op sommige plaatsen naar andere 

vertalingen verwijst, laat vermoeden dat de citaten waarbij hij 

geen verdere vermelding maakt, door hem zijn vertaald.  

Een twijfelgeval lezen we in 22.1. Bij een citaat uit Herodotos 

plaatst Siegenbeek een voetnoot waarin hij eigenlijk een 

„verbetering‟ van de gegeven vertaling voorstelt. In de tekst 

staat „ellendigste slaven‟, maar Siegenbeek merkt op: „In het 

Grieksch staat eigenlijk, als slaven, die voortvlugtig zijn 

geweest, met zinspeling op slaven, die, hunnen heer ontloopen en 

weder in zijn magt gekomen zijnde, natuurlijk eene zeer harde 

behandeling ondervonden.‟ (p.81)  Bij een vertaling in verzen zou 

men kunnen opwerpen dat hij „de ellendigste slaven‟ om metrische 

redenen verkiest in de tekst en daarom expliciteert in een 

voetnoot. Het gaat hier echter om een prozavertaling, waarbij het 

niet zo ongepast zou zijn om de volledige explicitering in de 

vertaling te geven. Het feit dat hij dit niet doet, wijst er 

ofwel op dat het om een bestaande vertaling gaat, waarvan hij de 

auteur niet vermeldt, maar waarbij hij door middel van een 

voetnoot een bedenking plaatst. Indien we ervan uitgaan dat 

Siegenbeek alle citaten (met uitzondering dan van dat ene in 23.3 

– zie hierboven) zelf heeft vertaald, kunnen we aannemen dat 

Siegenbeek het korte „ellendigste slaven‟ in zijn tekst heeft 

verkozen omwille van de schoonheid en de vlotheid van zijn 

vertaling.  

 



Als bijkomend voorbeeld willen we hier een van de bekendste en 

belangrijkste citaten van Longinos‟ traktaat weergeven: Sapfo‟s 

fragment 31, dat ons enkel overgeleverd is dankzij Longinos.  

Fragment 14:   θαίλεηαί κνη θῆλνο ἴζνο ζένηζηλ 

      ἔκκελ‟ ὤλεξ, ὄηηηο ἐλάληηόο ηνη 

     ἰζδάλεη θαὶ πιάζηνλ ἆδπ θσλεί- 

                                         ζαο ὐπαθνύεη 

                           θαὶ γειαίζαο ἰκέξνελ, ηό κ‟ ἦ κὰλ 

       θαξδίαλ ἐλ ζηήζεζηλ ἐπηόαηζελ. 

       ὠο γὰξ ἔο ζ‟ ἴδσ βξόρε‟, ὤο κε θώλαηζ‟ 

       νὐδὲλ ἔη‟ εἴθεη· 

       ἀιιὰ θὰκ κὲλ γιῶζζα †ἔαγε· ιέπηνλ δ‟ 

       αὔηηθα ρξῷ πῦξ ὐπαδεδξόκαθελ· 

      ὀππάηεζζη δ‟ νὐδὲλ ὄξεκκ‟, ἐπηξξόκ- 

                                           βεηζη δ‟ ἄθνπαη· 

    †εθαδε κ‟ ἴδξσο ςπρξὸο† θαθρέεηαη, ηξόκνο δὲ 

     παῖζαλ ἄγξεη, ρισξνηέξα δὲ πνίαο 

        ἔκκη· ηεζλάθελ δ‟ ὀιίγσ ‟πηδεύεο 

      θαίλνκαη ... 

       ἀιιὰ πὰλ ηόικαηνλ, †ἐπεὶ θαὶ πέλεηα† (10.2) 

Longinos haalt dit gedicht van Sapfo aan als het voorbeeld van 

hoe men uit het beschikbare materiaal het meest toepasselijke 

dient te kiezen en dit moet combineren tot een samenhangend 

geheel. Sapfo „ontleent de gevoelens die de waanzin van de liefde 

begeleiden steeds aan de symptomen van verliefdheid die het leven 

zelf te zien geeft‟, haar vakmanschap blijkt uit haar vermogen 

„de meest opvallende en de meest intense van die gevoelens te 

selecteren en met elkaar te verbinden.‟ (9.1, vertaling Op de 

Coul)  

 

Le Clercqs vertaling gaat als volgt:  

 „Gelukkig, die by u, alleen voor u mag blaaken; 

 Die steets ‟t vermaak van u te hooren spreeken heeft, 

 En die gy menig lonkje, en dartel kneepje geeft. 
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 Kan zelfs het Godendom zoo groot een vreugde wel smaaken?  

 

 Ik voel een heete gloedt in beî myne oogen kruipen,  

 Die zich door vleesch, gebeente, en ingewanden spreit,  

 Zoo dra „k uw aanschyn zie zoo vol bekoorlykheit,  

 En „k vind noch tong, nog stem, in die verliefde stuipen.  

 

 Een dikke nevel dekt myne oogen, en ik derf 

 ‟t Gebruik van myn gehoor, ik val, geheel bezweeken, 

 In zoete flauwten neer; myn mondt en wang verbleeken 

Ik yze, ik beef, ik ril, ik zieltoog, en ik sterf. 

 

Maar als men niets meer heeft dan moet men alles waagen, 

enz.‟ 

 (p.39-40)  

 

Ter vergelijking, de vertaling van Boileau:  

„Heureux! Qui prés de toi, pour toi seule soûpire; 

Qui jouït du plaisir de t‟entendre parler; 

Qui te voit quelquefois doucement lui soûrire. 

Les Dieux dans son bonheur peuvent-ils l‟égaler? 

 

Je sens de veine en veine une subtile flame  

Courir par tout mon corps si tost que je te vois: 

Et dans les doux transport où s‟égare mon ame,  

Je ne sçaurois trouver de langue, ni de voix.  

 

Un nuage confus se répand sur ma vûë. 

Je n‟entends plus: je tombe en de douces langueurs; 

Et, pâle, sans haleine, interdite, éperduë, 

Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.  

 

Mais quand on n‟a plus rien, il faut tout hazarder, etc.‟ 

(p.356-7) 

 



Boileau‟s vertaling is heel vrij en wordt tegenwoordig niet 

bepaald geapprecieerd. Russell schrijft in zijn commentaar: 

„Boileau‟s version, indeed, is tasteless, (...)‟
117
 Wat voor ons 

echter belangrijker is, is de vergelijking met de vertaling van 

Le Clercq. Daarbij merken we dat Le Clercq ook hier wellicht 

Boileau heeft gevolgd. De vertalingen lopen bijna volledig 

parallel en waar Le Clercq dan toch van Boileau afwijkt, keert 

hij niet terug naar de oorspronkelijke Griekse tekst. Enkele 

voorbeelden: „Qui te voit quelquefois doucement lui soûrire.‟, 

wordt bij Le Clercq „En die gy menig lonkje, en dartel kneepje 

geeft.‟. In het Grieks staat daarvoor enkel „θαὶ γειαίζαο 

ἰκέξνελ‟, „lieflijk lachend‟. „Courir par tout mon corps si tost 

que je te vois:‟, wordt bij Le Clercq „Die zich door vleesch, 

gebeente, en ingewanden spreit, Zoo dra „k uw aanschyn zie zoo 

vol bekoorlykheit,‟. Ook van deze aanvullingen vinden we in de 

Griekse tekst geen mogelijke oorsprong. Waar Boileau vervolgens 

„ρισξνηέξα δὲ πνίαο ἔκκη·‟, dat letterlijk betekent „ik ben 

bleker dan gras‟, niet als zodanig heeft vertaald omdat „cela ne 

se dit point en François‟ (p.416), zien we dat Le Clercq hem ook 

daarin volgt en vertaalt: „myn mondt en wang verbleeken‟. Op 

basis van deze vaststellingen, vermoed ik dat Le Clercq zich op 

Boileau‟s vertaling heeft gebaseerd en dat hij de veranderingen 

heeft aangebracht in het belang van zijn eigen metrische en 

berijmde (abba) versie van het gedicht. 

 

De vertaling van Siegenbeek luidt als volgt:  

 „Gelukkig, die u zien, die u gestaâg mag hooren,  

Aan wien uw lieve mond een vriendlijk lachje biedt! 

Geene aardsche vreugde haalt bij ‟t heil aan hem beschoren,  

Zelfs die der Goden niet.  

 Het denkbeeld deze vreugd doet al mijn leden beven.  

Mijn hart met hevigheid in mijnen boezem slaan. 

Ik voel mij van besef, ja van de spraak begeven,  

                                                        
117 Russell (ed.), 1964, p.100  



Als „k u zie voor mij staan.  

Mijn tong is als verstijfd; „k voel heel mijn lichaam 

schokken,  

Terwijl een hevig vuur door al mijne aadren gloeit. 

Mijne ooren suizen; ‟t oog wordt met een mist betrokken,  

Aan uw gezigt geboeid.  

Het kille zweet breekt me uit, stroomt langs mijn ligchaam 

En al het rood verdwijnt van mijn verbleekt gezigt.  

„k Zink eindelijk zwijmend neêr, en nauwelijks groet ik 

weder  

‟t Verduisterd levenslicht.  

Maar, die behoeftig is, moet alles stoutlijk wagen. –„ 

(p.47) 

Ook Siegenbeek vertaalt behoorlijk vrij en lijkt vooral een eigen 

poëtische versie te willen neerzetten. Ook hij maakt een 

metrische en berijmde (abab) vertaling. Hij vertaalt in 

alexandrijnen en laat door elke strofe te eindigen met een halve 

alexandrijn, het originele metrum van de Sapfische strofe, in 

zijn vertaling weerklinken.  

 

6.2.2.3. Verklaring en uitleg  

Bij de citaten hoort in de vertalingen meestal wat meer uitleg. 

Deze kan van uiteenlopende aard en lengte zijn: vaak gaat het 

louter om de herkomst van het citaat, maar soms krijgen we ook 

informatie over de auteur van het citaat, een andere keer wordt 

er inhoudelijke uitleg gegeven of een verklaring waarom Longinos 

een bepaald citaat in de tekst heeft vermeld. Vaak is deze uitleg 

nodig omdat de informatie in de Griekse tekst voor de lezers van 

de zeven- en achttiende eeuw niet volstaat om de tekst volledig 

te begrijpen.  

 

Beide vertalers vermelden bij nagenoeg alle citaten de herkomst 

in een voetnoot. Dit is vaak heel kort, zonder bijkomende uitleg. 

Zo verwijst Le Clercq als volgt naar een Iliascitaat: „Ilias 5 

boek 770 vaers‟ (p.29). Soms zijn de verwijzingen beperkt tot 



bijvoorbeeld „Woorden van Orestes in Euripides‟ (p.58), of tot de 

opmerking dat het werk in kwestie verloren is gegaan: „Euripides 

in zynen Phaëton, verloore Treurspel‟ (p.59). Ook Siegenbeek 

geeft dergelijke korte verwijzingen, maar meestal is zijn uitleg 

veel uitgebreider.  

Wanneer het gaat om ongeïdentificeerde citaten, nemen de beide 

auteurs het citaat meestal over met vermeldingen „een Dichter‟, 

„in de volgende Dichtregels‟, „een blijspel-Dichter‟ . 

Het is echter niet zo dat ieder citaat waarvan Longinos de auteur 

niet vermeldt, ongeïdentificeerd blijft. Waar Longinos de auteur 

van zijn citaat niet, of niet expliciet, vermeldt, geven beide 

vertalers de naam meestal wel gewoon in de tekst weer. Een apart 

geval hierin is de manier waarop Longinos naar Homeros verwijst. 

Vaak noemt hij hem gewoon „de dichter‟. Voor het publiek van 

Longinos‟ tijd was het duidelijk dat hij daarmee Homeros 

bedoelde, maar voor het latere publiek vraagt dit wat meer 

uitleg. De vertalers vertalen op verschillende manieren. In 

eerste instantie gaan ze „ὁ πνηεηήο‟ gewoon expliciteren: Le 

Clercq schrijft verschillende keren gewoon „Homerus‟ 

(bijvoorbeeld p.28, p.41). Ook Siegenbeek expliciteert vaak 

(p.49, p.77), maar op één plaats vertaalt hij toch met „des 

dichters‟, waarna hij in een voetnoot verklaart dat het over 

Homeros gaat. (p.63) Ook Le Clercq behoudt één maal „ὁ πνηεηήο‟, 

maar gaat als het ware op zoek naar een compromis; hij vertaalt 

„onzen Dichter‟, maar om de duidelijkheid te bewaren, voegt hij 

in dezelfde zin toch nog „Homeros‟ toe. (p.33) Verder in de tekst 

veronderstelt hij blijkbaar dat de lezer deze verduidelijking 

heeft onthouden en vertaalt gewoon „den Dichter‟ (p.59).   

 

Wat de situering van de geciteerde auteurs betreft, merken we een 

heel groot verschil tussen Le Clercq en Siegenbeek. Een typerend 

voorbeeld:  

Fragment 15: ηαύηῃ θαὶ ηὸ ηνῦ Θενπόκπνπ ἐθεῖλν ἐπαηλεηὸλ δηὰ ηὸ 

ἀλάινγνλ ἔκνηγε ζεκαληηθώηαηα ἔρεηλ δνθεῖ· ὅπεξ ὁ Καηθίιηνο νὐθ 



νἶδ‟ ὅπσο θαηακέκθεηαη· “δεηλὸο ὤλ” θεζίλ “ὁ Φίιηππνο 

ἀλαγθνθαγῆζαη πξάγκαηα.” (31.1)  

In dit fragment, dat handelt over passages waarin het gebruik van 

alledaagse taal geoorloofd is, citeert Longinos een voorbeeld uit 

Theopompos. Niet zozeer de inhoud van het citaat is hier voor ons 

van belang, maar wel de manier waarop de vertalers informatie 

geven over de in hun tijd niet zo gekende geschiedschrijver. Le 

Clercq vertaalt „Zulks kan men ook zien in eene plaats van 

Theopompus, die Cecilius berispt, ik weet niet waarom, en my in 

het tegendeel zeer pryzelyk schynt om haare nettigheit. 

Philippus, zeit de Historie Schryver, ...‟ (p.100-101)  

Le Clercq vertaalt dus eerst gewoon „Theopompus‟, maar gaat dan 

wat verder in de tekst als onderwerp van θεζίλ zelf „de Historie 

Schryver‟ toevoegen. Siegenbeek houdt zich in de vertaling aan de 

Griekse tekst en vertaalt dus enkel „Theopompus‟. Hij voegt 

echter volgende voetnoot toe: „Theopompus, een leerling van 

Isocrates, was een der beroemdste geschiedschrijveren onder de 

Grieken, die, zoo om zijne naauwkeurigheid en waarheidsliefde, 

als om de voortreffelijkheid van zijnen stijl, grootelijks 

geprezen wordt. Onder zijne schriften, welke allen verloren zijn 

geraakt, was het vermaardste zijne Geschiedenis van Philippus, in 

LVIII. boeken verdeeld, uit welk werk ook de plaats, door 

Longinus aangevoerd, ontleend schijnt. Een ander geschiedkundig 

werk van hem had betrekking tot den Peloponnesischen oorlog. Zie 

over hem Vossius, de Historicis Graecis, L. I. Cap. VII.‟ (p.96-

97)  Siegenbeek geeft dus veel meer uitleg dan voor het 

tekstbegrip of voor een korte situering van de auteur nodig is. 

Bovendien verwijst hij door naar het naslagwerk dat hij voor de 

informatie heeft geraadpleegd. Dergelijke voetnoten zijn bij 

Siegenbeek erg talrijk en tonen aan hoe uitgebreid hij zelf de 

achtergrond beheerste en hoe uitgebreid hij zijn lezers daarover 

wenste in te lichten.  
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De vertalers geven bij de citaten vaak ook inhoudelijke uitleg. 

Daarvoor gelden meestal dezelfde vaststellingen: Le Clercq voegt 

korte verduidelijkingen toe in de tekst zelf of geeft in korte 

voetnoten wat inhoudelijke (bijvoorbeeld mythologische) 

achtergrond. Siegenbeek houdt zich bij het vertalen aan de 

informatie die in de Griekse tekst staat, maar voegt uitvoerige 

uitleg toe in een voetnoot.  

De bijkomende uitleg dient soms ook om te verduidelijken waarom 

Longinos een bepaald citaat geeft. Aan het begin van hoofdstuk 3 

bijvoorbeeld, vangt de tekst na een lacune terug aan in een 

citaat uit Aischylos, dat Longinos als voorbeeld laat gelden van 

een te gezwollen taalgebruik. Le Clercq verklaart hier in een 

voetnoot wat de lacune wellicht heeft bevat en verklaart daarmee 

ook waarvoor het citaat als voorbeeld dient: „De Schryver hadt 

van den opgeblaazen styl gehandelt, en haalde by die gelegenheid 

de zotternyen van een Treurspeldichter aan, daar deeze gedachten 

uitgetrokken zyn.‟ (p.8) 

In 4.6 haalt Longinos een fragment van Plato aan als voorbeeld 

van verval in kinderachtigheid. Ook hier geeft Le Clercq wat 

extra uitleg in een voetnoot: „Longinus berispt Plato hier om dat 

het Kinderachtig is, zulk eene laffe tegenzeggelykheit als 

Gedenkschriften van hout by te brengen, gelyk als of het iets 

treffelyks en wonderbaarlyks was.‟ (p.16)  

Vaker echter gaat Le Clercq de nodige uitleg in de tekst zelf 

toevoegen en is het vooral Siegenbeek die in een voetnoot 

bijkomende informatie geeft.  

Fragment 16: ηνῖο δὲ Ἀζελαίνηο ἁινῦζη πεξὶ Σηθειίαλ ηίλα ηξόπνλ 

ἐπηθσλεῖ; ὅηη “εἰο ηὸλ ξκῆλ ἀζεβήζαληεο θαὶ πεξηθόςαληεο αὐηνῦ 

ηὰ ἀγάικαηα, δηὰ ηνῦη‟ ἔδσθαλ δίθελ, νὐρ ἥθηζηα δη‟ ἕλα ἄλδξα, ὃο 

ἀπὸ ηνῦ παξαλνκεζέληνο δηὰ παηέξσλ ἦλ, ξκνθξάηε ηὸλ Ἕξκσλνο” 

(4.3) 

Dit fragment gaat vooraf aan het fragment 9, dat we onder 6.2.1.3 

hebben besproken. Longinos bekritiseert er enkele passages uit 
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Timaios waarin de schrijver volgens hem in de grootst mogelijke 

kinderachtigheid vervalt. 

Het fragment hier aangehaald, bevat het citaat waarin Timaios een 

volgens Longinos absurde en kinderachtige naamsverwantschap 

uitvindt. Le Clercq verklaart die in de tekst zelf: „Dat het eene 

straf van den Hemel was, voor hunne goddeloosheid omtrent Hermes, 

anders Mercurius; en om dat zy zyne beelden verminkt hadden. 

Voornamentlyk aangzien dat „er een der Hoofden van ehet vyantlyke 

Leger was, wiens naam van Vader tot Zoon van Hermes afdaalde, te 

weeten Hermocrates Zoon van Hermon.‟ (p.13)  

Siegenbeek houdt zich in de vertaling aan de Griekse tekst, maar 

latiniseert, net als in fragment 9, de naam van de godheid. De 

nodige verklaring voor de naamsverwantschap geeft hij in een 

voetnoot: „Het is bekend, dat Mercurius in het Grieksch den naam 

van Ἑξκῆο draagt. Het geheele verziersel van het beleedigen van 

Mercurius door de Atheners, en de wraak, door dezen daarover 

genomen, rust derhalve eeniglijk op de gelijkheid van den naam 

des Siciliaanschen veldheers, Hermocrates, met den Griekschen van 

Mercurius.‟ (p.27)  

 

6.2.3. Kritische benadering vanwege de vertalers 

Hoewel Longinos in zijn stellingen en oordeelkundige uitspraken 

niet altijd even mals is voor de auteurs die hij bespreekt, lijkt 

er bij de vertalers weinig plaats te zijn voor kritische noten 

ten opzichte van Longinos‟ stellingen.  

 

Slechts eenmaal geeft Le Clercq in een ongewoon lange voetnoot 

een kritische bedenking bij een uitspraak van Longinos. 

Fragment 17: ιέγσλ δὲ ηαῦη‟ νὐθ ἐπηιέιεζκαη ηῶλ ἐλ ηῇ δπζζείᾳ 

ρεηκώλσλ θαὶ ηῶλ πεξὶ ηὸλ Κύθισπα θαί ηηλσλ ἄιισλ, ἀιιὰ γῆξαο 

δηεγνῦκαη, γῆξαο δ‟ ὅκσο κήξνπ· πιὴλ ἐλ ἅπαζη ηνύηνηο ἑμῆο ηνῦ 

πξαθηηθνῦ θξαηεῖ ηὸ κπζηθόλ. παξεμέβελ δ‟ εἰο ηαῦζ‟, ὡο ἔθελ, ἵλα 

δείμαηκη ὡο εἰο ιῆξνλ ἐλίνηε ῥᾷζηνλ θαηὰ ηὴλ ἀπαθκὴλ ηὰ κεγαινθπῆ 

παξαηξέπεηαη, νἷα ηὰ πεξὶ ηὸλ ἀζθὸλ θαὶ ηνὺο ἐλ Κίξθεο 



ζπνθνξβνπκέλνπο, νὓο ὁ Ζσίινο ἔθε ρνηξίδηα θιαίνληα, θαὶ ηὸλ ὑπὸ 

ηῶλ πειεηάδσλ ὡο λενζζὸλ 

παξαηξεθόκελνλ Δία θαὶ ηὸλ ἐπὶ ηνῦ λαπαγίνπ δέρ‟ κέξαο ἄζηηνλ ηά 

ηε πεξὶ ηὴλ κλεζηεξνθνλίαλ ἀπίζαλα. 9.14 

Longinos bekritiseert hier verschillende passages van de Odyssee 

waaruit duidelijk blijkt dat Homeros bij het schrijven van dit 

werk over zijn hoogtepunt heen was, en daardoor soms verviel in 

onzinnige uitspraken. Longinos somt onder andere het voorbeeld op 

van „Zeus die als een jong vogeltje gevoed wordt door duiven‟. Le 

Clercq plaatst hier in een voetnoot een bedenking bij die 

afkomstig is van Dacier: Longinos zou Homeros in de passage in 

kwestie onterecht berispen, omdat met „duiven‟ eigenlijk de 

priesters en priesteressen werden bedoeld, en daar dus niks 

onzinnigs aan was: „De Heer Dacier meent dat Longinus Homerus 

hier te onrecht berispt, en dat hy beter Oodeelkundige dan Kenner 

der Outheit geweest zy. Homerus, dit zyn zyne eige woorden, hadt 

dit van de Pheniciërs genomen, die eene Duive en eene Priesterin 

bynaar op de zelfde wyze noemden, zoo dat wanneer hy zeide dat 

Duiven Jupiter voedden, hy van Priesters en Priesterinnen sprak 

die hem offeranden deeden, de welke men altydt de spys der Goden 

genoemt heeft.‟ (p.37) 

Dit soort opmerkingen bij de inhoud van Longinos‟ traktaat komt 

echter elders bij Le Clercq niet meer voor. Siegenbeek plaatst 

bij dit specifiek fragment geen bedenking en ook elders onthoudt 

hij zich doorgaans van kritiek op het inhoudelijke aspect van het 

werk.  

 

Wel merken we dat Siegenbeek op een kritische manier omgaat met 

de gebrekkige tekstoverlevering.  

Aan het einde van hoofdstuk 12 bijvoorbeeld, dat handelt over de 

amplicatio en waarin Longinos het uitgebreid heeft over Plato en 

vervolgens een vergelijking maakt tussen Demosthenes en Cicero, 

laat Siegenbeek een paragraaf aansluiten die normaal gezien bij 

het volgende hoofdstuk wordt gerekend. Hij verantwoordt dit als 



volgt in een voetnoot: „Het hier volgend gedeelte wordt, in alle 

uitgaven, tot het volgende Hoofdstuk over de navolging gebragt. 

Doch het behoort, onzes inziens, blijkbaar tot het tegenwoordige; 

weshalve wij geene zwarigheid gevonden hebben, om van de gewone 

verdeeling, die gewisselijk niet van LONGINUS herkomstig is, 

enigermate af te wijken.‟ Siegenbeek maakt deze aanpassing dus 

„tegen alle uitgaven in‟ en op eigen overtuiging („onzes 

inziens‟). Het is zijn eigen kritische benadering en hij 

verantwoordt ze dan ook in een voetnoot.  

 

6.2.4. Brontaalgerichtheid tegenover 

doeltaalgerichtheid. 

Uit het onderzoek van het voorwoord van beide vertalers, is 

gebleken dat zij beiden in meer of mindere mate aanpassingen in 

de tekst zouden aanbrengen. Uit de bespreking van de manier 

waarop de vertalers de citaten in hun vertaling hebben 

overgebracht (6.2.2), is al gebleken dat zij deze aanpassingen 

vaak maken met het oog op hun doelpubliek, dat op vele vlakken 

niet over dezelfde achtergrond en basiskennis beschikt als het 

publiek van Longinos zelf. We hebben gemerkt dat Le Clercq 

redelijk weinig bijkomende informatie geeft, terwijl Siegenbeek 

in zijn voetnoten soms heel uitvoerig de achtergrond schetst en 

daarbij ook verwijst naar de werken die hij heeft geraadpleegd.  

In wat volgt willen we nog enkele fragmenten bespreken waaruit 

kan blijken of de vertalers zich enkel op het doelpubliek en de 

doeltaal richten, of ook soms specifieke aandacht besteden aan 

het laten doorschemeren van de brontaal in hun vertaling.  

 

Fragment 18: ἐλ δ‟ ἔπεζ‟, ὡο ὅηε θῦκα ζνῇ ἐλ λεὶ πέζῃζη 

    ιάβξνλ ὑπαὶ λεθέσλ ἀλεκνηξεθέο,  δέ ηε πᾶζα 

    ἄρλῃ ὑπεθξύθζε, ἀλέκνην δὲ δεηλὸο ἀήηεο 

    ἱζηίῳ ἐκβξέκεηαη, ηξνκένπζη δέ ηε θξέλα λαῦηαη  

    δεηδηόηεο· ηπηζὸλ γὰξ ὑπὲθ ζαλάηνην θέξνληαη. (...) 

ὁ δὲ πνηεηὴο νὐθ εἰο ἅπαμ παξνξίδεη ηὸ δεηλόλ, ἀιιὰ ηνὺο ἀεὶ θαὶ 



κόλνλ νὐρὶ θαηὰ πᾶλ θῦκα πνιιάθηο ἀπνιιπκέλνπο εἰθνλνγξαθεῖ. θαὶ 

κὴλ ηὰο πξνζέζεηο ἀζπλζέηνπο νὔζαο ζπλαλαγθάζαο παξὰ θύζηλ θαὶ 

εἰο ἀιιήιαο ζπκβηαζάκελνο, [ὑπὲθ ζαλάηνην] ηῷ κὲλ ζπλεκπίπηνληη 

πάζεη ηὸ ἔπνο ὁκνίσο ἐβαζάληζε, ηῇδὲ ηνῦ ἔπνπο ζπλζιίςεη ηὸ πάζνο 

ἄθξσο ἀπεπιάζαην θαὶ κόλνλ νὐθ ἐλεηύπσζε ηῇ ιέμεη ηνῦ θηλδύλνπ ηὸ 

ἰδίσκα· “ὑπὲθ ζαλάηνην θέξνληαη.” (10.5-10.6)  

Dit fragment komt uit hoofdstuk 10, dat zoals al eerder gezien, 

handelt over de selectie en organisatie van het materiaal. Op het 

voorbeeld van Sapfo‟s gedicht (zie 6.2.2.2) laat Longinos een 

vergelijking volgen van enkele fragmenten die een storm 

beschrijven.  Eén daarvan is het hierboven geciteerde fragment 

uit Homeros‟ Ilias, door Op de Coul als volgt vertaald:  

„Hij stormde erop af als een golf die zich stort op een snel 

schip,  

onstuimig opgezweept door de wind onder donkere wolken;  

niet meer te zien is het schip door het schuim, een gevaarlijke 

windvlaag  

suist door het zeil, de matrozen trillen van angst  

in hun hart want ze worden maar net onder de dood vandaan 

gehaald.‟ 

Even verder bespreekt Longinos wat dit fragment nu net zo goed 

maakt: het maakt indruk omdat de taal zelf „schrikwekkend‟ is en 

de voortdurende doodsstrijd van de mannen afbeeldt. Dat is 

volgens Longinos onder meer te danken aan de ongebruikelijke 

verbinding van de twee voorzetsels ῾ὑπό (onder) en ἐθ (uit, naar 

buiten) tot „ὑπὲθ‟.  

Hoewel Siegenbeek in zijn vertaling (of „de vertaling die 

vermoedelijk van zijn hand is‟) van het Iliascitaat deze 

opmerkelijke verbinding niet behoudt („daar‟t -i.e. het 

scheepsvolk- naauw den dood ontkomt‟), verklaart hij ze in de 

vertaling van het vervolg wel op een opmerkelijke manier. 

„Homerus daarentegen bepaalt het gevaar niet tot eens, maar 

schildert de schepelingen, als gedurig en schier bij iedere golf 

den dood te gemoet ziende: ook heeft hij door voorzetselen, uit 
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hunnen aard onvereenigbaar, met dwang en geweld bij een te voegen 

(ὑπὲθ ζαλάηνην, van uit den dood), het vers eveneens gewrongen, 

als de vrees de bootslieden; en door deszelfs zamenpersing hunne 

ontroering op eene treffelijk wijze nagebootst, en, mag men 

schier zeggen, het beeld des gevaars in zijne verzen ingedrukt 

(ὑπὲθ ζαλάηνην θέξνληαη).‟ (p.49) Het is uniek in de hele 

vertaling en daarom zeer opmerkelijk dat Siegenbeek in zijn 

vertaling zelf tussen haakjes de tekst verduidelijkt. Ten eerste, 

omdat hij doorgaans elke verduidelijking aan de hand van een 

voetnoot weergeeft, en ten tweede (en niet in het minst) omdat 

hij de woorden in het Grieks weergeeft. Het toont duidelijk dat 

Siegenbeek er ook belang aan hecht om zijn publiek te informeren 

over zaken die specifiek betrekking hebben op de Griekse taal.  

Dat geldt overduidelijk niet voor Le Clercq. Hij laat de hele 

uitleg over de verbinding van de twee voorzetsels weg en vertaalt 

enkel „Maar Homerus stelt niet voor eene enkele reis het gevaar 

voor oogen daar de Matroozen zich in bevinden, hy vertoont het 

als in een tafereel, en op het punt van verslonden te worden door 

alle golven die op het schip aanzetten.‟ (p.43) De weglating van 

de uitleg over de voorzetsels heeft Le Clercq wellicht 

overgenomen van Boileau, die dit ook niet vertaalt. Wel laat 

Boileau uit zijn vertaling nog blijken dat het Homeros‟ taal zelf 

is die het gevaar weerspiegelt: „Mais Homere ne met pas pour une 

seule fois devant les yeux le danger où se trouvent les matelots; 

il les representeer, vomme en un tableau, sur le point d‟estre 

submergez à tous les flots qui s‟élevent, et imprime musket dans 

ses mots et ses syllabes l‟image du peril.‟ (p.358) Le Clercq 

laat dit aspect echter volledig weg in zijn eigen vertaling. 

 

Het is niet alleen Le Clercq die zich dergelijke weglatingen 

veroorlooft. Op het einde van hoofdstuk 39, waarin Longinos over 

het ritme in de taal spreekt, handelt een passage van ongeveer 18 

verzen over hoe de harmonie en het ritme van een dactylische 

woordgroep een passage van Demosthenes een subliem karakter 

verlenen. Longinos geeft verschillende voorbeelden waarbij een 



veranderde woordvolgorde afbreuk zou doen aan dit effect. Deze 

passage (39.4) wordt door beide vertalers weggelaten. Het 

verschil is echter hier opnieuw dat Le Clercq de passage weglaat 

zonder er verder melding van te maken, terwijl Siegenbeek de 

aanpassing verantwoordt in een voetnoot: „Het vervolg van dit 

Hoofdstuk, geheel ingerigt te ontwikkeling van de schoonheden der 

woordschikking in de aangevoerde plaats van Demosthenes, is 

natuurlijk voor geene vertaling vatbaar, daar hetzelve niet dan 

voor den Griekschen lezer verstaanbaar en van belang is.‟ (p.121)  

 

Fragment 19: Δεηλὴ δ‟ αἰζρῦλαη ηὰ κεγέζε θαὶ  κηθξόηεο ηῶλ 

ὀλνκάησλ. παξὰ γνῦλ ηῷ Ἡξνδόηῳ θαηὰ κὲλ ηὰ ιήκκαηα δαηκνλίσο ὁ 

ρεηκὼλ πέθξαζηαη, ηηλὰ δὲ λὴ Δία πεξηέρεη ηῆο ὕιεο ἀδνμόηεξα, θαὶ 

ηνῦην κὲλ ἴζσο “δεζάζεο δὲ ηῆο ζαιάζζεο,” ὡο ηὸ “δεζάζεο” πνιὺ ηὸ 

ὕςνο πεξηζπᾷ δηὰ ηὸ θαθόζηνκνλ· (43.1) 

Dit laatste voorbeeld komt uit het voorlaatste hoofdstuk van 

Longinos‟ traktaat. Het handelt over hoe laag en onwaardig 

taalgebruik de grootsheid kunnen ontsieren. Longinos citeert als 

voorbeeld enkele woorden uit een beschrijving van een storm bij 

Herodotos. De woorden „δεζάζεο δὲ ηῆο ζαιάζζεο‟ brengen volgens 

Longinos door hun slechte klank de verhevenheid van de passage 

schade toe.  

Le Clercq vertaalt als volgt: „De laagheid der woorden, is ook 

eene zaak die de Redenvoering niet minder verflauwt. Wy leezen in 

Herodotus eene beschryving van eenen storm, die heerlyk is, wat 

de zin belangt: maar hy heeft „er zeer geringe woorden 

ingelascht; gelyk wanneer hy zeit, De zee begon te kooken. De 

laagheid van het woort kooken, in dien zin, doet zyne gedachte 

een gedeelte van haare grootsheit verliezen.‟ (p.133-134) Le 

Clercq heeft voor zijn vertaling vermoedelijk opnieuw Boileau 

gevolgd. Die schrijft „mais il y a mêlé des mots exrêmements bas, 

comme quand il dit: “La mer commençant a bruire.” Le mauvais son 

de ce mot bruire, fait perdre à sa pensée une partie de ce 

qu‟elle avoit de grand.‟ (p.397) De enige woorden die in deze 
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vertaling nog verwijzen naar wat Longinos in deze passage net 

bedoelde, namelijk „le mauvais son‟, vinden we bij Le Clercq niet 

meer terug.  

Siegenbeek heeft de passage wel begrepen: „Het gebruik van lage 

woorden is niet minder in staat het verhevene te bevlekken. Zoo 

vindt men bij Herodotus de beschrijving van eenen storm, in welke 

de omstandigheden meesterlijk zijn uitgekozen, doch waarin eenige 

woorden voorkomen, te laag voor de zaak, welke voorgesteld wordt, 

als de uitdrukking: daar de zee aan het zieden was. Hoeveel neemt 

dit woord zieden, door deszelfs wanluidendheid, niet van het 

verhevene weg!‟ (p.127) Voor wie zijn mooie vertaalvondst niet 

zou begrijpen, verduidelijkt Siegenbeek in een voetnoot: „De 

bedoelde beschrijving komt voor in (…) Tot beter verstand van het 

volgende, zij met een woord aangemerkt, dat de uitdrukking daar 

de zee aan het zieden was in het Grieksch luidt δεζάζεο δὲ ηῆο 

ζαιάζζεο, en dat het woord δεζάζεο, om de herhaling van sissende 

klanken in hetzelve, door Longinus wordt afgekeurd.‟  (p.127)  

Siegenbeek heeft dus opgemerkt dat de laagheid van het woord hier 

te maken heeft met de terugkerende sisklanken (δεζάζεο δὲ ηῆο 

ζαιάζζεο klinkt „zesasès de tès thalassès‟) en laat dit 

weerklinken in zijn vertaling „daar de zee aan het zieden was‟. 

Hiermee toont Siegenbeek aan dat hij het belangrijk vindt in zijn 

vertaling de brontaal te laten weerklinken, zonder daarmee 

afbreuk te doen aan de leesbaarheid voor de Nederlandstalige 

lezer.   

 

6.3. Het Sublieme  

 

In het voorgaande zijn we op zoek gegaan naar de vertaalpoëtica 

van Le Clercq en Siegenbeek, zonder daarbij specifiek aandacht te 

besteden aan de interpretatie van het eigenlijke thema van 

Longinos‟ Πεξὶ ὕςνπο. In wat volgt zullen we fragmenten 

selecteren die vooral inhoudelijk van groot belang zijn en zullen 

we aan de hand van de overeenkomstige fragmenten uit de 



vertalingen een beeld proberen te schetsen van hoe de vertalers 

de theorie van het sublieme hebben geïnterpreteerd. Daarbij 

proberen we bijzondere aandacht te besteden aan de terminologie 

uit Longinos‟ traktaat.  

 

6.3.1. Algemeen 

 

Fragment 20: Πεξὶ ὕςνπο. (de titel)  

Als we een algemeen beeld willen krijgen van hoe de vertalers 

Longinos‟ sublieme hebben geïnterpreteerd, kunnen we meteen 

aanvangen met een opmerkelijk gegeven met betrekking tot de 

titels van de vertalingen.  

Waar Siegenbeek „Πεξὶ ὕςνπο‟ woordelijk vertaalt door „Over de 

Verhevenheid‟, doet Le Clercq opmerkelijke toevoegingen. Zijn 

volledige titel luidt immers „Verhandeling over de Verheventheit 

en deftigheit des Styls, zoo omtrent Vaerzen als Onrym‟. Dat Le 

Clercq al meteen in zijn titel de Longiniaanse verhevenheid 

afbakent als een verhevenheid van stijl, is om verschillende 

redenen opmerkelijk.  

We hebben intussen al vastgesteld dat Le Clercq op vele vlakken 

sterk de vertaling van Boileau volgt. In de vertaling van de 

titel stoten we echter op een essentieel verschil. Boileau‟s 

volledige titel luidt: „Traité du Sublime, ou Du Merveilleux dans 

le Discours.‟ De nadruk ligt dus in de eerste plaats op „het 

sublieme‟ en in de tweede plaats op de tekst, de taal.   

Eén van Boileau‟s belangrijkste bijdragen aan het inzicht in 

Longinos‟ theorie van het sublieme was bovendien, zoals we al 

eerder zagen (2.1.2 en 3.1), het onderscheid dat hij maakte 

tussen „het sublieme‟ en „de sublieme stijl‟. We citeren hier 

nogmaals Boileau‟s belangrijke uitspraak uit zijn Préface: “Il 

faut donc sçavoir que par Sublime, Longin n‟entend pas ce que les 

Orateurs appellent le stile sublime: mais cet extraordinaire et 

ce merveilleux qui frape dans le discours, et qui fait qu‟un 

ouvrage enlève, ravit, transporte.” (p.338)  



Het is dus bijzonder frappant dat Le Clercq reeds in de titel van 

zijn vertaling dit belangrijke onderscheid negeert. Het maakt er 

ons van bij het begin van onze lectuur reeds attent op dat Le 

Clercq het sublieme wellicht zal benaderen als „de sublieme 

stijl‟ uit de retorica.   

Een ander opvallend element in Le Clercqs titel is de toevoeging 

van het woord „deftigheit‟. Het lijkt erop dat hij hiermee 

expliciet de nadruk wil leggen op een component die de ernst en 

de waardigheid van de stijl aanduidt. In het Woordenboek der 

Nederlandse Taal lezen we onder meer de volgende historische 

betekenissen van het woord „deftigheid‟: statigheid, ernst, 

wijsheid, statige sierlijkheid, degelijkheid, deugdelijkheid, 

aanzien. We denken hierbij terug aan het morele ideaal dat 

volgens Russell deel uitmaakt van Longinos‟ sublieme. (zie 2.1.2) 

Aangezien we van deze toevoegingen geen oorsprong kunnen vinden 

in Boileau‟s vertaling, noch in de Latijnse vertalingen die Le 

Clercq heeft geraadpleegd (deze hebben als titel „De 

Sublimitate‟), mogen we er van uitgaan dat het om zijn 

persoonlijke interpretatie van Longinos‟ sublieme gaat.  

 

6.3.2. Belangrijke inhoudelijke passages 

Fragment 21: νὐ γὰξ εἰο πεηζὼ ηνὺο ἀθξνσκέλνπο ἀιι‟ εἰο ἔθζηαζηλ 

ἄγεη ηὰ ὑπεξθπᾶ· πάληε δέ γε ζὺλ ἐθπιήμεη ηνῦ πηζαλνῦ θαὶ ηνῦ 

πξὸο ράξηλ ἀεὶ θξαηεῖ ηὸ ζαπκάζηνλ, εἴγε ηὸ κὲλ πηζαλὸλ ὡο ηὰ 

πνιιὰ ἐθ‟ κῖλ, ηαῦηα δὲ δπλαζηείαλ θαὶ βίαλ ἄκαρνλ πξνζθέξνληα 

παληὸο ἐπάλσ ηνῦ ἀθξνσκέλνπ θαζίζηαηαη. (1.4)  

Longinos geeft op geen enkele plaats in zijn traktaat een 

volledige definitie van het concept „het sublieme‟. Men is er dus 

op aangewezen om de verschillende plaatsen waar hij 

generaliserende opmerkingen maakt, uit het traktaat te selecteren 

en zo een algemeen beeld samen te stellen.  Een eerste 

belangrijke opmerking die aan de essentie van „het sublieme‟ 

raakt, lezen we in 1.4. Longinos benadrukt hier dat „ηὰ ὑπεξθπᾶ‟ 

niet de overtuiging, maar de extase of vervoering tot doel 



hebben. Wat verwondert en verbijstert is altijd sterker dan wat 

louter overtuigend en aangenaam is. „Τὰ ὑπεξθπᾶ‟ hebben een 

onweerstaanbare kracht over de toehoorders.  

Le Clercq vertaalt als volgt: „Want de Verheventheit overtuigt 

eigentlyk niet, maar zy verrukt, zy vervoert, en veroorzaakt eene 

zekere verbaastheit in ons, verzelt met verwondering en 

verrassing, dat vry wat anders is dan alleen te behaagen of te 

overtuigen. Wy konnen ten opzigte van de overtuiging zeggen, dat 

zy gemeenlyk niet meer vermogen op ons heeft dan wy willen. Het 

is zoo niet gelegen met de Verheventheit, zy zet de Redenvoering 

eene edele kracht, een onweerstaanlyk vermogen by, dat de ziel 

verrukt van een yder die ons hoort.‟ (p.4) 

In de vertaling wordt het belang van de effecten van vervoering 

en verbazing duidelijk behouden. Waar in het Grieks maar twee 

termen de verbazing en de verwondering uitdrukken, namelijk „ζὺλ 

ἐθπιήμεη‟, met verbazing en „ηὸ ζαπκάζηνλ‟, het verwonderlijke, 

voegt Le Clercq nog de term „verrassing‟ toe. Wat Le Clercq niet 

weergeeft in zijn vertaling, is dat deze effecten sterker zijn 

(θξαηεῖ) dan de overtuiging en het behaaglijke. Hij zegt enkel 

dat ze „vry wat anders dan alleen…‟ de overtuiging en het 

behaaglijke zijn. In de laatste zin herhaalt hij nogmaals het 

effect van verrukking en preciseert dat het „de ziel… van yder 

die ons hoort‟ is die verrukt wordt. In de Griekse tekst staat 

„de toehoorder‟.  

Siegenbeek vertaalt: „Het verhevene namelijk strekt niet zo zeer, 

om de toehoorders te overreden; maar, dat meer is, het brengt hen 

in verrukking en voert hen als „t ware buiten zich zelven; en de 

werking van het verwonderenswaardige en verbazing wekkende is 

overal veel sterker dan van hetgeen tot overreding en vermaak is 

ingerigt. Meestal toch staat de werking van het laatste in onze 

eigene magt; dan het verhevene, met een onwederstaanbaar geweld 

werkende, maakt den toehoorder geheel aan zich onderworpen.‟ 

(p.16)  

Siegenbeek ontdubbelt het Griekse „εἰο ἔθζηαζηλ ἄγεη‟ (letterlijk 

„brengt in ekstase‟) tot „brengt hen in verrukking en voert hen 



als „t ware buiten zich zelven‟. Door ook in de laatste zin te 

schrijven „maakt den toehoorder geheel aan zich onderworpen‟, 

beschrijft hij het effect van de verhevenheid in feite als een 

„machteloos maken van de toehoorder‟ en dus als een sterker 

effect dan „de verrukking‟ van de toehoorder in Le Clercqs 

vertaling.  

 

Fragment 22: Ἡκῖλ δ‟ ἐθεῖλν δηαπνξεηένλ ἐλ ἀξρῇ, εἰ ἔζηηλ ὕςνπο 

ηηο ἠ βάζνπο ηέρλε, ἐπεί ηηλεο ὅισο νἴνληαη δηεπαηῆζζαη ηνὺο ηὰ 

ηνηαῦηα ἄγνληαο εἰο ηερληθὰ παξαγγέικαηα. γελλᾶηαη γάξ, θεζί, ηὰ 

κεγαινθπῆ θαὶ νὐ δηδαθηὰ παξαγίλεηαη, θαὶ κία ηέρλε πξὸο αὐηὰ ηὸ 

πεθπθέλαη· (…) (2) ἐγὼ δὲ ἐιεγρζήζεζζαη ηνῦζ‟ ἑηέξσο ἔρνλ θεκί, 

εἰ ἐπηζθέςαηηό ηηο ὅηη  θύζηο, ὥζπεξ ηὰ πνιιὰ ἐλ ηνῖο παζεηηθνῖο 

θαὶ δηεξκέλνηο αὐηόλνκνλ, νὕησο νὐθ εἰθαῖόλ ηη θἀθ παληὸο 

ἀκέζνδνλ εἶλαη θηιεῖ, (…) (2.1-2)  

In dit fragment uit hoofdstuk 2 stelt Longinos zich de vraag of 

er een ηέρλε van het sublieme of van het diepzinnige bestaat. 

Anderen menen immers dat het sublieme niet kan worden weergegeven 

in technische voorschriften, omdat het aangeboren is en niet 

aangeleerd. „De enige methode die erheen voert‟ zo luidt het, „is 

aanleg‟. Longinos wil deze stelling aanpassen; het is immers een 

misvatting te geloven dat de natuur onwillekeurig („εἰθαῖόλ‟) en 

onsystematisch („zonder methode‟, „ἀκέζνδνλ‟) te werk gaat.  

Le Clercq vertaalt als volgt: „Men moet eerst onderzoeken of „er 

een byzondere Kunst der Verheventheit is. Want daar zyn menschen 

die zich inbeelden dat het een misslag is die Verheventheid tot 

eene Kunst te willen maaken, en „er regels van te geeven. Het 

Verhevene, zeggen zy, wordt met ons gebooren en niet geleert. De 

eenige Kunst om er toe te geraaken, is „er mede ter waereldt te 

koomen (...) Maar ik hou staande, dat, alles wel aangemerkt 

zynde, het tegendeel klaar blyken zal. En om de waarheit te 

zeggen, schoon de Natuur zich nooit losser vertoont dan in 

verhevene en zielroerende redeneringen, is het licht te bemerken 



dat zy zich niet laat leiden door het geval, en dat ze geene 

geslaagene vyandin der Kunst en Regels is.‟ (p.5-6) 

Het Griekse „εἰο ηερληθὰ παξαγγέικαηα‟ („in technische 

voorschriften‟) wordt in de vertaling van Le Clercq ontdubbeld. 

Ten eerste „maakt men er een Kunst van‟, ten tweede „geeft men er 

regels van‟. Longinos noemt de natuur „αὐηόλνκνλ‟, „autonoom‟ of 

„met eigen wetten‟. Le Clercq geeft dit aspect niet weer in de 

vertaling, hij schrijft enkel dat de natuur zich „los vertoont‟. 

Opvallend is zijn vertaling van „ἀκέζνδνλ‟. Hij grijpt daarvoor 

terug naar de termen die hij reeds daarvoor had gebruikt bij de 

vertaling van „εἰο ηερληθὰ παξαγγέικαηα‟, namelijk „Kunst‟ en 

„Regels‟. Zo wordt het belangrijke onderscheid tussen fusis en 

technè, dat in deze passage voor het eerst aan bod komt, 

duidelijk neergezet in de vertaling. Er is enerzijds „de Natuur‟ 

en er zijn anderzijds „de Kunst‟ en „de Regels‟, doch zij sluiten 

elkaar niet uit.  

Siegenbeek: „Bij den aanvang van ons werk staat ons te 

onderzoeken, of men de verhevenheid ook als een kunst moge 

aanmerken, naardien sommigen meenen, dat zij, die daaromtrent 

eenige regelen willen voorschrijven, het spoor ten enenmale 

bijster zijn. “Het verhevene, zeggen zij, is eene gave der 

natuur, niet de vrucht van onderwijzinge; de eenige weg, om tot 

hetzelve te geraken, is, dat men daartoe door de natuur gevormd 

zij;” (...) Doch ik ben verzekerd, dat men van het tegendeel zal 

overtuigd worden, wanneer men in aanmerking neemt, dat de natuur, 

ofschoon in hartstogtlijke en verhevene redevoeringen zich zelve 

grootendeels te rigtsnoer zijnde, zich nogtans niet geheel door 

het toeval laat besturen en alle regelen volstrektelijk 

verwerpt.‟ (p.16-17) Ook Siegenbeek beschrijft de relatie tussen 

natuur enerzijds, en kunst en regels anderzijds zoals ze door 

Longinos werd bedoeld. We willen hier wel nog opmerken dat 

Siegenbeek voor ηέρλε niet allen de term „kunst‟ hanteert. De 

titel die hij aan hoofdstuk 2 geeft, luidt immers:  „Of het 

verhevene tot eene wetenschap kunne gebragt worden‟.  

 



Fragment 23: Ἅπαληα κέληνη ηὰ νὕησο ἄζεκλα δηὰ κίαλ ἐκθύεηαη ηνῖο 

ιόγνηο αἰηίαλ, δηὰ ηὸ πεξὶ ηὰο λνήζεηο θαηλόζπνπδνλ, πεξὶ ὃ δὴ 

κάιηζηα θνξπβαληηῶζηλ νἱ λῦλ· ἀθ‟ ὧλ γὰξ κῖλ ηἀγαζά, ζρεδὸλ ἀπ‟ 

αὐηῶλ ηνύησλ θαὶ ηὰ θαθὰ γελλᾶζζαη θηιεῖ. (5) 

In de hoofdstukken 3 tot 5 heeft Longinos drie fouten besproken 

die kunnen gemaakt worden bij het streven naar het sublieme. Dat 

zijn ηὸ νἰδεῖλ, „gezwollen taalgebruik‟, ηὸ κεηξαθηῶδεο, 

„onvolwassenheid‟ en ηὸ παξέλζπξζνλ, „vals sentiment‟. Deze 

fouten hebben één gemeenschappelijke oorzaak, namelijk „het 

streven naar originaliteit in de gedachten‟ en volgens Longinos 

waren de schrijvers van zijn tijd hiervan bezeten. Het toont aan, 

merkt hij nog op, dat goede zaken uit hetzelfde kunnen ontstaan 

als slechte. Het streven naar originaliteit kan met andere 

woorden sublieme resultaten hebben, maar kan ook de oorzaak zijn 

van allerlei fouten.  

In Le Clercqs vertaling lezen we: „Echter hebben die 

gemaaktheden, die zoo laag en zoo kinderachtig zyn, alle één 

eenige oorzaak, te weeten dat men met te veel gretigheid naar 

nieuwe gedachten zoekt, en dat is de voornaamste ziekte van de 

hedendaagsche Schryvers. Want het goede en het quaade vloeijen 

altemet uit ééne en dezelfde bron.‟ (p.17) Le Clercq heeft hier 

niet begrepen dat „Ἅπαληα ηὰ ἄζεκλα‟, „al deze onwaardige zaken‟, 

niet enkel slaan op de laatste fout die Longinos heeft besproken, 

namelijk het kinderachtige, maar op de drie fouten samen, die hij 

in de voorafgaande hoofdstukken besprak. Door het „met te veel 

gretigheid naar nieuwe gedachten zoeken‟ een ziekte van de 

hedendaagsche schrijvers te noemen, gaat hij ook verder dan wat 

Longinos met „θνξπβαληηῶζηλ‟ bedoelde. De formulering laat immers 

weinig ruimte voor een eventueel goed resultaat van dit streven. 

De vertaling „het goede en het quaade‟ volstaat niet om aan te 

geven dat het enerzijds gaat om sublieme resultaten en anderzijds 

om mogelijke gebreken.  

Siegenbeek maakt geen van deze fouten. Hij vertaalt: „Alle deze 

gebreken, met deftigheid van stijl zoo ten enenmale strijdig, 



hebben een‟gemeenen oorsprong, de al te groote zucht namelijk, om 

nieuwe gedachten voort te brengen, welke vooral de razernij is 

der hedendaagsche schrijveren. Want gemeenlijk ontspringen de 

gebreken schier uit dezelfde bronnen, waaruit het goede zijnen 

oorsprong neemt.‟ (p.30-31) Opmerkelijk in deze passage, is dat 

Siegenbeek „ἄζεκλα‟, letterlijk „onwaardig‟, vertaalt door 

„gebreken, met deftigheid van stijl zoo ten enenmale strijdig‟. 

Longinos heeft het echter (zoals we ook onder 6.3.1 zagen) niet 

over de sublieme stijl, maar over het sublieme effect dat men met 

woorden kan bereiken. Ook „ἄζεκλα‟ moeten we met die betekenis 

lezen, namelijk als gebreken die „onwaardig‟ zijn omdat ze een 

subliem effect onmogelijk maken. De toevoeging „met deftigheid 

van stijl zoo ten enenmale strijdig‟ wijst er dus op dat 

Siegenbeek, evenmin als Le Clercq, dit aspect van Longinos‟ 

sublieme heeft ingezien.  

 

Fragment 24: θύζεη γάξ πσο ὑπὸ ηἀιεζνῦο ὕςνπο ἐπαίξεηαί ηε κῶλ  

ςπρὴ θαὶ γαῦξόλ ηη ἀλάζηεκα ιακβάλνπζα πιεξνῦηαη ραξᾶο θαὶ 

κεγαιαπρίαο, ὡο αὐηὴ γελλήζαζα ὅπεξ ἤθνπζελ. (7.2)  

In hoofdstukken 6 en 7 bespreekt Longinos nog enkele 

eigenschappen van het sublieme. In 7.2 komt hij terug op het 

effect dat het sublieme op de toehoorders heeft. Waar het in 1.4 

(zie fragment 21) ging over de extase en de verbazing van de 

toehoorder, heeft Longinos het hier over de „verheffing‟ van de 

ziel. De ziel der toehoorders wordt door het ware sublieme met 

vreugde en trots vervuld, alsof ze wat ze hoorde zelf heeft 

voortgebracht.   

Dit effect wordt door beide vertalers zorgvuldig in de vertaling 

weergegeven. Bij Le Clercq lezen we: „Want het geen waarlyk 

verheeven is, heeft als men het aanhoort de eigenschap van de 

ziel te verheffen en haar een grooter gevoelen van haar zelve te 

geeven; haar met blytschap en eene zekere edele hoogmoedigheit 

vervullende, gelyk als of zy zelve de dingen voortgebragt hadt 

die zy slechts gehoort heeft.‟ (p.20) 



Siegenbeek vertaalt: „Natuurlijk toch word onze geest door ware 

verhevenheid in de hoogte opgevoerd, en, zich moediglijk 

verheffende, wordt hij met blijdschap vervuld; en juicht zich 

inwendig toe, als had hij zelf het gehoorde voortgebragt‟ (p.32-

33) 

 

Fragment 25: ὅισο δὲ θαιὰ λόκηδε ὕςε θαὶ ἀιεζηλὰ ηὰ δηὰ παληὸο 

ἀξέζθνληα θαὶ πᾶζηλ. (7.4) 

Enkele paragrafen verder omschrijft Longinos het ware sublieme 

nog als datgene waarin iedereen („πᾶζηλ‟) altijd („δηὰ παληὸο‟) 

behagen schept.  

Le Clercq vertaalt: „En om kort te gaan, denk dat eene zaak 

waarlyk verheeven is als gy bemerkt dat zy in het algemeen en in 

alle haare deelen behaagt.‟ (p.21) Le Clercqs vertaling mist hier 

de eigenlijke betekenis van „πᾶζηλ‟, „aan iedereen‟. Dit woord 

wijst op het universeel karakter van het sublieme effect: niemand 

kan eraan weerstaan, iedereen schept er behagen in.  

Siegenbeek vertaalt dit aspect wel juist: „In ‟t algemeen moogt 

gij die plaatsen als echt en waarlijk verheven aanmerken, welke 

altijd en aan allen behagen.‟ (p.33) 

 

Fragment 26:  πεὶ δὲ πέληε, ὡο ἂλ εἴπνη ηηο, πεγαί ηηλέο εἰζηλ 

αἱ ηῆο ὑςεγνξίαο γνληκώηαηαη, πξνϋπνθεηκέλεο ὥζπεξ ἐδάθνπο ηηλὸο 

θνηλνῦ ηαῖο πέληε ηαύηαηο ἰδέαηο ηῆο ἐλ ηῷ ιέγεηλ δπλάκεσο, ἧο 

ὅισο ρσξὶο νὐδέλ, πξῶηνλ κὲλ θαὶ θξάηηζηνλ ηὸ πεξὶ ηὰο λνήζεηο 

ἁδξεπήβνινλ, ὡο θἀλ ηνῖο πεξὶ Ξελνθῶληνο ὡξηζάκεζα· δεύηεξνλ δὲ 

ηὸ ζθνδξὸλ θαὶ ἐλζνπζηαζηηθὸλ πάζνο· ἀιι‟ αἱ κὲλ δύν αὗηαη ηνῦ 

ὕςνπο θαηὰ ηὸ πιένλ αὐζηγελεῖο ζπζηάζεηο, αἱ ινηπαὶ δ‟ ἤδε θαὶ 

δηὰ ηέρλεο, ἥ ηε πνηὰ ηῶλ ζρεκάησλ πιάζηο (δηζζὰ δέ πνπ ηαῦηα, ηὰ 

κὲλ λνήζεσο, ζάηεξα δὲ ιέμεσο), ἐπὶ δὲ ηνύηνηο  

γελλαία θξάζηο, ἧο κέξε πάιηλ ὀλνκάησλ ηε ἐθινγὴ θαὶ  ηξνπηθὴ 

θαὶ πεπνηεκέλε ιέμηο· πέκπηε δὲ κεγέζνπο αἰηία θαὶ ζπγθιείνπζα ηὰ 

πξὸ αὐηῆο ἅπαληα,  ἐλ ἀμηώκαηη θαὶ δηάξζεη ζύλζεζηο· (8.1) 
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In deze passage stelt Longinos de vijf bronnen van het sublieme 

voor, die wij in 2.2 al uitgebreid hebben besproken. We krijgen 

hier in een kort fragment veel belangrijke informatie over de 

essentie van Longinos‟ sublieme. Het is dus heel interessant om 

te kijken hoe de vertalers deze passage hebben aangepakt.  

Le Clercqs vertaling luidt als volgt: „Daar zyn, om zoo te 

spreeken, vyf oorspronkelykheden der Verheventheit: maar die vyf 

oorspronkelijkheden onderstellen voor af eene hoedanigheid van 

zich wel te konnen uitdrukken, tot haaren gemeenen grondt; zonder 

den welken zy niet konnen bestaan.  

Dat vastgestelt zynde, is de eerste en de voornaamste, eene 

zekere verheffing van geest die ons gelukkige gedachten 

inboezemt: gelyk wij alrede aangetoont hebben in onze 

Uitleggingen over Xenophon.  

De tweede bestaat in het Zielroerende: door het Zielroerende 

versta ik, die Vervoering, en dat natuurlyk geweldt dat beweegt 

en aandoet. Voorts wat deeze twee eerste betreft, die hangen 

bynaar geheel van de Natuur, en moeten ons aangeboren zyn; in 

plaats dat de andere voor een gedeelte van de Kunst afhangen.  

De derde is niet anders als de Figuuren op eene zeker wyze 

gedraait. De Figuuren zyn tweederlei: de Figuuren der Gedachten, 

en de Figuuren der Taal.  

Wy stellen voor de vierde, de voortreffelykheit der uitdrukking, 

die twee deelen heeft; de Keur der woorden en de fraaije en 

figuurlyke taal.  

De vyfde, die om eigentlyk te spreeken, de Verheventheit 

voortbrengt, en alle de andere in zich behelst, is de 

samenstelling en de schikking der woorden in haare deftigheid en 

waardigheit.‟ (p.22-23) 

Siegenbeek vertaalt: „De vruchtbaarste bronnen der verhevenheid 

zijn vijf in getal, welke allen de gave der welsprekendheid, 

zonder welke er niets verhevens zijn kan, ten gemeenen grondslag 

hebben. De eerste en voornaamste dier bronnen, gelijk wij ook in 

onze uitleggingen over Xenophon te kennen gaven, is een gelukkige 

overvloed van edele en verhevene gedachten; de tweede het sterk 



hartstogtelijke, geschikt om den lezer of hoorder in 

geestvervoering te brengen. Deze beide eerste bronnen der 

verhevenheid hebben haren oorsprong voornamelijk in de natuur; de 

overige worden insgelijks door de kunst geopend. Hiertoe behooren 

het gepaste gebruik der figuren, welke in twee soorten 

onderscheiden zijn, die der gedachten namelijk, en der woorden; 

deftigheid en edele zwier van uitdrukking, welker deelen wederom 

zijn het gebruik van uitgezochte woorden en eene tropische en 

bewerkte voordragt; voorts (en deze is de vijfde bron van het 

verhevene, welke alle de eerstgenoemde besluit) eene grootsche en 

verhevene samenvoeging der woorden.‟ (p.34-35)  

Het eerste punt dat ons in deze vertalingen opvalt, is de 

specifieke manier waarop zowel Le Clercq als Siegenbeek de eerste 

bron benoemen. „Tὸ πεξὶ ηὰο λνήζεηο ἁδξεπήβνινλ‟, „het vermogen 

om grote gedachten te vormen‟, wordt bij Le Clercq „eene zekere 

verheffing van geest die ons gelukkige gedachten inboezemt‟. 

Enkel een „verheven‟ geest komt dus in aanmerking om het sublieme 

voort te brengen. De gedachten die daarvoor kunnen dienen, worden 

ons bovendien ingeboezemd en zijn gelukkig, dat wil zeggen „door 

een gunstig lot geschonken, als een geluk toebedeeld‟ (WNT). Dit 

wijst erop dat Le Clercq het vermogen om grote gedachten te 

vormen als een passief vermogen beschouwt. Deze passiviteit lijkt 

verder te gaan dan wat Longinos schreef. Bij hem is enkel het 

vermogen om de gedachten te produceren aangeboren of door de 

natuur gegeven. Bij Le Clercq zijn het de gedachten zelf die ons 

door de verheffing van geest worden toebedeeld. Siegenbeeks 

vertaling sluit dichter aan bij Longinos‟ tekst. Hij spreekt over 

een „gelukkige overvloed‟ en niet over „gelukkige gedachten‟.  

De tweede bron is de felle en bezielde emotie. Opvallend is hier 

hoe de beide vertalers het Griekse „ἐλζνπζηαζηηθὸλ‟, dat zowel 

„bezield‟ als „bezielend‟ kan betekenen, in de actieve betekenis 

vertalen. Le Clercq vertaalt „dat natuurlyk geweldt dat beweegt 

en aandoet‟; Siegenbeek vertaalt „geschikt om den lezer of 

hoorder in geestvervoering te brengen.‟  Daarmee leggen ze de 

nadruk op het effect van de pathos op de toehoorders of lezers. 



Een andere nuance die we in beide vertalingen terugvinden betreft 

de vertaling van „θαὶ δηὰ ηέρλεο‟. Volgens Russells commentaar
118
 

betekent θαὶ hier niet „ook‟, aangezien naar zijn mening de 

natuur in de laatste drie bronnen niet meespeelt. Le Clercq en 

Siegenbeek vertalen echter (respectievelijk) „in plaats dat de 

andere voor een gedeelte van de Kunst afhangen‟ en „de overige 

worden insgelijks door de kunst geopend.‟ Deze interpretatie is 

echter niet onmogelijk, zie daarvoor de wisselwerking tussen 

fusis en technè, die wij hebben besproken in 2.3.3.  

Een laatste opmerking betreft Le Clercqs vertaling van „πέκπηε δὲ 

κεγέζνπο αἰηία θαὶ ζπγθιείνπζα ηὰ πξὸ αὐηῆο ἅπαληα‟. Hij vertaalt 

namelijk: „De vyfde, die om eigentlyk te spreeken, de 

Verheventheit voortbrengt, en alle de andere in zich behelst,…‟. 

In vergelijking met Siegenbeek zien we dat „κεγέζνπο αἰηία‟ 

gewoon kan vertaald worden door „de vijfde bron van het 

verhevene‟. Le Clercq laat de vijfde bron de andere vier dus niet 

alleen omvatten, maar oppert ook dat zij eigenlijk dé bron der 

bronnen is.  

 

Fragment 27: ζαξξῶλ γὰξ ἀθνξηζαίκελ ἂλ ὡο νὐδὲλ νὕησο ὡο ηὸ 

γελλαῖνλ πάζνο, ἔλζα ρξή, κεγαιήγνξνλ, ὥζπεξ ὑπὸ καλίαο ηηλὸο θαὶ 

πλεύκαηνο ἐλζνπζηαζηηθῶο ἐθπλένλ θαὶ νἱνλεὶ θνηβάδνλ ηνὺο ιόγνπο. 

(8.4)  

Op het eind van hoofdstuk 8 onderstreept Longinos het belang van 

de pathos door te stellen dat niks groter is in verheven 

zeggingskracht, dan de ware, sterke emotie op de juiste plaats. 

Die heeft immers het gekende effect van vervoering en 

verbijstering.  

Le Clercq vertaalt: „Want ik durf zeggen dat „er mogelyk niets is 

dat eene Redevoering meer luister byzet dan eene fraaije beweging 

en eene Drift die wel te pas voortgebragt wordt. En het is inder 

daadt gelyk een soort van vervoering en aangenaame woede die de 

Redenvoering leven byzet, en haar een vuur, en eene gantsch 

                                                        
118 Russell (ed.), 1964, p.86 



Goddelijke kracht geeft.‟ (p.25) Het is onduidelijk wat Le Clercq 

hier precies bedoelt met „eene fraaije beweging‟, maar de verdere 

betekenis komt overeen met Longinos‟ bedoeling. In „wel te pas‟, 

voor „ἔλζα ρξή‟, lezen we het belang van „het gepaste moment‟, de 

kairos. (zie 2.4)  

Siegenbeek vertaalt getrouw: „want ik durf gerustelijk 

verzekeren, dat niets de rede meer verheft, dan een edele 

hartstogt, ter regter plaatse aangebragt, als welke eene zekere 

hemelsche woede en geestdrift inblaast en de schriften met een 

goddelijk vuur bezielt.‟ (p.36-37) 

 

Fragment 28: ρξὴ γηλώζθεηλ ὅκσο ηὸλ ῥήηνξα, ὡο νὐδὲλ ἂλ ηνύησλ 

θαζ‟ αὑηὸ ζπζηαίε ρσξὶο ὕςνπο ηέιεηνλ, … (11.2) 

Dit fragment behoort tot Longinos‟ behandeling van de 

amplificatio. Hij stelt hier dat geen enkele van de verschillende 

vormen van amplificatio op zichzelf kan staan zonder het 

sublieme.  

We willen de vertaling van dit fragment vooral aanhalen om te 

tonen hoe Le Clercq, net zoals we in zijn vertaling van de titel 

al lazen, het begrip hupsos ook hier ontdubbelt. Zijn vertaling 

luidt: „maar de Redenaar moet weeten dat „er geen van die soorten 

volmaakt in zich zelven is zonder de Deftigheit en Verheventheit‟ 

(p.46-47)  

Siegenbeek vertaalt: „altijd dient de redenaar te weten, dat er, 

zonder het verhevene, niets volmaakt is...‟ (p.52)  

 

Fragment 29: Οὐθνῦλ θαὶ κᾶο, λίθ‟ ἂλ δηαπνλῶκελ ὑςεγνξίαο ηη 

θαὶ κεγαινθξνζύλεο δεόκελνλ, θαιὸλ ἀλαπιάηηεζζαη ηαῖο ςπραῖο πῶο 

ἂλ εἰ ηύρνη ηαὐηὸ ηνῦζ‟ Ὅκεξνο εἶπελ, πῶο δ‟ ἂλ Πιάησλ ἠ 

Δεκνζζέλεο ὕςσζαλ ἠ ἐλ ἱζηνξίᾳ Θνπθπδίδεο. (14.1) 

Dit fragment komt uit het laatste deel van Longinos‟ 

uiteenzetting over de imitatio, de navolging van de grote 

voorbeelden. Hij stelt hier dat, wanneer we iets subliems in taal 

en gedachte willen voortbrengen, wij ons dienen af te vragen hoe 



Homeros, Plato of Demosthenes er „een sublieme wending aan zouden 

geven‟ (i.e. Op de Couls scherpzinnige vertaling van het 

werkwoord ὕςoσ, letterlijk „verhogen‟).  

Le Clercq vertaalt: „Telkens als wy dan aan een Werk willen 

arbeiden dat groots en verheven moet zyn, is het goed deeze 

aanmerking te doen: hoe zou Homerus dit gezeit hebben? Hoe zou 

Plato, Demosthenes, Thucydides (zelfs als het zaake is van 

Historien) gedaan hebben om dit in eenen verhevenen styl te 

schryven?‟ (p.55) De specifieke vertaling van „ὕςσζαλ‟, springt 

hier meteen in het oog. Le Clercq interpreteert dit namelijk als 

„schrijven in de verheven stijl‟. Dit is, zoals we ook bij de 

bespreking van fragment 20 stelden, een interpretatie die niet 

overeenstemt met Longinos‟ concept van het sublieme.  

Siegenbeek vertaalt het begrip subtieler: „Ook wij derhalve 

zullen, wanneer wij iets willen bearbeiden, ‟t welk verhevenheid 

en grootheid van ziel vordert, best doen met ons voor den geest 

te brengen, hoe Homerus zulks, ware het hem voorgekomen, zou 

hebben uitgedrukt, hoe Plato, Demosthenes, of in het 

geschiedkundige Thucydides hetzelve op eene verhevene wijze zou 

hebben voorgesteld.‟ (p.59-60)  

 

Fragment 30: δηόπεξ θαὶ ηόηε ἄξηζηνλ δνθεῖ ηὸ ζρῆκα, ὅηαλ αὐηὸ 

ηνῦην δηαιαλζάλῃ, ὅηη ζρῆκά ἐζηη. (2) ηὸ ηνίλπλ ὕςνο θαὶ πάζνο 

ηῆο ἐπὶ ηῷ ζρεκαηίδεηλ ὑπνλνίαο ἀιέμεκα θαὶ ζαπκαζηή ηηο 

ἐπηθνπξία θαζίζηαηαη, θαί πσο πεξηιακθζεῖζ‟  ηνῦ παλνπξγεῖλ 

ηέρλε ηνῖο θάιιεζη θαὶ κεγέζεζη ηὸ ινηπὸλ δέδπθε θαὶ πᾶζαλ 

ὑπνςίαλ ἐθπέθεπγελ. (17.1-2) 

Dit fragment behoort tot Longinos‟ uiteenzetting over de 

stijlfiguren. Hij legt hier de belangrijke stelling uit dat een 

figuur het beste is, wanneer verborgen blijft dat het een figuur 

is. Om het artificieel karakter van de stijlfiguur verborgen te 

houden, zijn hupsos en pathos wondergoede middelen.  

Le Clercqs vertaling luidt: „Daarom is „er geen beter Figuur dan 

die ten eenemaal verborgen is, en men niet kennen kan voor eene 



Figuur: En daar is geen beter en treffelyker middel om te 

beletten dat men haar zie dan de Verheventheit en het 

Zielroerende; om dat de kunst dan beslooten zynde in het midden 

van iets groots en uitmuntends alles heeft dat haar ontbrak, en 

niet meer van eenige bedriegery verdacht wordt.‟ Opvallend in 

zijn vertaling is dat hij, waar in het Grieks staat „ηὸ ινηπὸλ 

δέδπθε‟, letterlijk: „de kunst is verdwenen in het overige‟, 

schrijft dat de kunst „alles heeft dat haar ontbrak‟. Le Clercq 

lijkt te bedoelen dat de kunst de hulp nodig heeft van hupsos en 

pathos, om een echte en volledige „kunst‟ te zijn.  

Siegenbeek vertaalt: „Weshalve eene figuur dan het beste schijnt 

te wezen, wanneer zij geenszins het voorkomen daarvan heeft. Het 

verhevene nu en het hartstogtelijke is een uitnemend hulp- en 

behoedmiddel tegen de achterdocht, welke het gebruik van figuren 

verwekt; en de toeleg, om door deze kunstgrepen te begoochelen, 

alzoo door schoonheden der verhevenste soort als overdekt zijnde, 

ontgaat de aandacht, noch doet eenig ongunstig vermoeden 

oprijzen.‟ (p.73) 

 

Een gelijksoortige gedachte vinden we in 22.1: 

Fragment 31: ηόηε γὰξ  ηέρλε ηέιεηνο λίθ‟ ἂλ θύζηο εἶλαη δνθῇ, 

 δ‟ αὖ θύζηο ἐπηηπρὴο ὅηαλ ιαλζάλνπζαλ πεξηέρῃ ηὴλ ηέρλελ. 

(22.1) 

In Le Clercqs vertaling luidt dit: „En om de waarheit te zeggen, 

de Kunst is nooit op een hooger trap van volmaaktheit dan als zy 

zoo wel naar de Natuur gelykt, dat men haar voor de Natuur zelve 

neemt, en in het tegendeel de Natuur gelukt nimmer beter dan als 

de Kunst verborgen is.‟ (p.81-82) Le Clercq mist hier in zijn 

vertaling de betekenis van het werkwoord „πεξηέρῃ‟. In het Grieks 

staat namelijk dat de natuur geslaagd is wanneer zij de kunst 

„binnenin zich verbergt‟. 

Siegenbeek vertaalt deze nuance wel: „Dan toch is de kunst 

volmaakt, wanneer zij natuur schijnt te wezen, en de natuur 



wederom erlangt dan hare hoogste volkomenheid, wanneer zij de 

kunst bedektelijk te baat heeft.‟ (p.81) 

 

Fragment 32: ἐγὼ δὲ θαὶ ηαῦηα κὲλ ἀπνδέρνκαη, ὅκσο δὲ πιήζνπο θαὶ 

ηόικεο κεηαθνξῶλ, ὅπεξ ἔθελ θἀπὶ ηῶλ ζρεκάησλ, ηὰ εὔθαηξα θαὶ 

ζθνδξὰ πάζε θαὶ ηὸ γελλαῖνλ ὕςνο εἶλαί θεκη ἴδηά ηηλα 

ἀιεμηθάξκαθα, ὅηη ηῷ ῥνζίῳ ηῆο θνξᾶο ηαπηὶ πέθπθελ ἅπαληα ηἆιια 

παξαζύξεηλ θαὶ πξνσζεῖλ, κᾶιινλ δὲ θαὶ ὡο ἀλαγθαῖα πάλησο 

εἰζπξάηηεζζαη ηὰ παξάβνια, θαὶ νὐθ ἐᾷ ηὸλ ἀθξναηὴλ ζρνιάδεηλ πεξὶ 

ηὸλ ηνῦ πιήζνπο ἔιεγρνλ δηὰ ηὸ ζπλελζνπζηᾶλ ηῷ ιέγνληη. (32.4) 

In 32.4 grijpt Longinos terug naar wat hij in hoofdstuk 17 heeft 

gezegd (zie fragment 30), namelijk dat de krachtige emotie en het 

ware sublieme het ideale tegenwicht bieden tegen de artificiële 

uitstraling van een stijlfiguur (hier: de metafoor). Dit gebeurt 

mede omdat de toehoorder „mee bezield is met de spreker‟, „de 

bezieling van de spreker is ook de zijne geworden‟.   

Le Clercq vertaalt de passage als volgt: „ik ben wel van hun 

gevoelen: Maar ik houde echter altydt staande het geen ik gezeit 

heb, dat het natuurlijkste hulpmiddel tegen den overvloedt en de 

stoutigheid, het zy der Overbrengingen, het zy der andere 

Figuuren, is, die niet te gebruiken dan als het pas geeft: ik 

meen in geweldige hartstogten, en in de Verheventheit. Want 

vermits het Verhevene en het Zielroerende, door haare kracht en 

haar geweldt, natuurlyker wyze alles met zich sleepen; vereischen 

zy nootzakelyk krachtige uitdrukkingen, en geeven den Toehoorder 

geenen tydt om zich op te houden om over het getal der 

overbrengingen te knibbelen; door dien hy in dat ogenblik in eene 

gemeene vervoering is met den geenen die spreekt.‟ (p.103-4) 

Opmerkelijk is de nadruk die in deze vertaling op het principe 

van de kairos wordt gelegd. Hoewel in de Griekse tekst „εὔθαηξα‟ 

gewoon als adjectief bij πάζε hoort, geeft Le Clercq deze term 

een andere betekenis in zijn vertaling. Volgens hem kan men 

tegenwicht bieden tegen de artificiële uitstraling van de 

stijlfiguren door deze „waar het goed past‟, i.e. op het juiste 



ogenblik of kairos te gebruiken. Dat juiste ogenblik preciseert 

Le Clercq vervogens als „in geweldige hartstogten, en in de 

Verheventheit‟.  

Bij Siegenbeek lezen we: „Ik wil dit geenszins ontkennen, doch 

beweer tevens (‟t geen ik ook ten aanzien der figuren gezegd heb) 

dat het sterk hatstogtelyke, ten gepaste tijde aangevoerd, en het 

uitnemend verhevene eigenaardig geschikt zijn, om de menigte en 

stoutheid van overdragtelijke uitdrukkingen te bedekken. Immers 

is het natuurlijk, dat zij door de hevigheid van hunne vaart al 

het overige met zich slepen en voortstuwen; ja, wat meer is, 

gewaagde uitdrukkingen, als volstrekt noodzakelijk, aannemen, en 

den toehoorder geen‟ tijd gunnen, om de menigte te berispen, 

doordien hij met gelijke geestdrift, als de spreker, bezield is.‟ 

(p.99-100)  

De „gezamenlijke bezieling‟ van spreker en toehoorder wordt door 

beide vertalers duidelijk weergegeven, bij Siegenbeek zelfs met 

extra nadruk door bezieling in het Nederlands met twee termen 

weer te geven: „met gelijke geestdrift bezield‟. 

 

Fragment 33: πόηεξόλ πνηε θξεῖηηνλ ἐλ πνηήκαζη θαὶ ιόγνηο κέγεζνο 

ἐλ ἐλίνηο δηεκαξηεκέλνλ ἠ ηὸ ζύκκεηξνλ κὲλ ἐλ ηνῖο θαηνξζώκαζηλ 

ὑγηὲο δὲ πάληε θαὶ ἀδηάπησηνλ; θαὶ ἔηη λὴ Δία πόηεξόλ πνηε αἱ 

πιείνπο ἀξεηαὶ ηὸ πξσηεῖνλ ἐλ ιόγνηο ἠ αἱ κείδνπο δηθαίσο ἂλ 

θέξνηλην; (33.1) 

De hoofdstukken 33 tot 36 bevatten de „Regel und Genie‟-passage. 

Ook hieruit bespreken we enkele fragmenten. 

In 33.1 stelt Longinos de twee vragen waarop een antwoord dient 

te worden gezocht: ten eerste wat het beste is, grootheid die af 

en toe faalt, of foutloze middelmatigheid; ten tweede of het in 

de literatuur het best is over de meeste kwaliteiten te 

beschikken, of over de grootste. 

Le Clercq vertaalt als volgt: „... te weeten wat beter is, het zy 

in Poëzy of Onrym, het Verhevene dat eenige gebreken heeft, of 

eene volmaakte Middelmatigheit, die in alle haare deelen 



onverbrekelijk is, nimmer afvalt en zich zelve over al gelyk is: 

en daar naa, welk, volgens een billyk oordeel van zaaken, den 

prys moet toegelegt worden van twee Werken, waar van het één een 

grooter getal fraaiheden heeft, maar het andere grootser en 

verhevener is.‟ (p.109) In de vertaling van de tweede vraag is de 

specifieke tegenstelling die Longinos maakt niet helemaal 

duidelijk. Het gaat immers twee keer om de „fraaiheden‟ zelf, 

namelijk of hun aantal of hun kwaliteit primeert.  

Siegenbeek vertaalt: „... of in dichtstukken en redevoeringen het 

verhevene, door sommige gebreken bevlekt, voortreffelijker zij te 

achten, dan datgene, ‟t welk niet dan middelmatig in schoonheden, 

doch geheel zuiver en onberispelijk is? Verder, of aan meerdere, 

dan aan grootere schoonheden in redevoeringen billijkerwijze de 

voorrang worde gegeven?‟ (p.103-104)  

 

Fragment 34: ὁ δὲ ἔλζελ ἑιὼλ ηνῦ κεγαινθπεζηάηνπ θαὶ ἐπ‟ ἄθξνλ 

ἀξεηὰο ζπληεηειεζκέλαο (34.4) 

In hoofdstuk 34 maakt Longinos een vergelijking tussen Hypereides 

en Demosthenes. In de vierde paragraaf zegt hij over deze laatste 

dat hij „de kwaliteiten van zijn sublieme genie verzamelt, 

kwaliteiten die tot in de perfectie zijn volmaakt‟.  

Le Clercq expliciteert in zijn vertaling de onderliggende 

tegenstelling van fusis (in „κεγαινθπεζηάηνπ‟) en technè (in 

„ζπληεηειεζκέλαο‟): „In plaats dat Demosthenes alle hoedanigheden 

heeft van eenen Redenaar, die tot het Verhevene geboren en 

vervolgens door vlyt volmaakt is‟ (p.116)  

Siegenbeek houdt deze betekenis impliciet: „Demosthenes 

daarentegen, eensdeels alle de verhevenste en volmaakste 

hoedanigheden van eenen redenaar bezittende,...‟ (p.109) 

 

Fragment 35: θαὶ ηὸ κὲλ ἄπηαηζηνλ νὐ ςέγεηαη, ηὸ κέγα δὲ θαὶ 

ζαπκάδεηαη. (36.1)  

In 36.1 maakt Longinos een belangrijk onderscheid tussen de 

feilloze middelmaat en de grootheid die hier en daar faalt: het 



„foutloze wordt niet berispt, maar het is het grote dat ook wordt 

bewonderd.‟  

Le Clercq vertaalt: „Al wat men wint met geene feilen te begaan, 

is dat men niet berispt kan worden; maar het Verhevene verwondert 

en verbaast ons.‟ (p.120)  

Bij Siegenbeek lezen we: „(Men moet opmaken dat...) En dat 

hetgeen vrij is van gebreken niet berispt, doch het grootsche 

tevens bewonderd wordt.‟ (p.113)  

Het verschil tussen middelmaat en verhevenheid ligt dus in het 

effect van de woorden op de toehoorder: het sublieme wekt de 

verwondering, het „gewoon goede‟ doet dat niet. 

 

Fragment 36: πξνζήθεη δ‟ ὅκσο (ἀλαθάκπηεη γὰξ ἐπὶ ηὴλ ἀξρὴλ κῖλ 

ηνῦ ὑπνκλήκαηνο  παξαίλεζηο), ἐπεηδὴ ηὸ κὲλ ἀδηάπησηνλ ὡο ἐπὶ ηὸ 

πνιὺ ηέρλεο ἐζηὶ θαηόξζσκα, ηὸ δ‟ ἐλ ὑπεξνρῇ, πιὴλ νὐρ ὁκόηνλνλ, 

κεγαινθπΐαο, βνήζεκα ηῇ θύζεη πάληε πνξίδεζζαη ηὴλ ηέρλελ·  γὰξ 

ἀιιεινπρία ηνύησλ ἴζσο γέλνηη‟ ἂλ ηὸ ηέιεηνλ. (36.4)  

Op het eind van hoofdstuk 36 maakt Longinos de cirkel rond door 

de vraagstelling omtrent middelmaat en verhevenheid te verbinden 

met de relatie tussen fusis en technè. Het foutloze is de 

verdienste van techniek (ηέρλεο), het sublieme van natuurlijke 

grootsheid (κεγαινθπΐαο). Daarom moet de technè de fusis steeds 

te hulp komen. Uit hun combinatie kan een volmaakt resultaat 

ontstaan. Dit besluit wordt door beide vertalers duidelijk 

weergegeven. 

Le Clercq vertaalt: „Echter, om van het geen wy eerst beweert 

hebben niet af te dwaalen, zeg ik dat de Kunst de Natuur te baat 

moet koomen; vermits het de kunst eigen is nimmer af te vallen, 

en een verheven geest groots en ongelyk te zyn: zoo dat uit haare 

volmaakte vereening, de opperste volmaaktheid geboren wordt.‟ 

(p.122)  

Siegenbeeks vertaling luidt: „Dan (om met deze leering terug te 

keeren tot datgene, van waar onze redekaveling begonnen is) 

naardien het onberispelijke doorgaans aan de kunst, het uitnemend 
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verhevene, doch dat zich zelven niet overal gelijk blijft, aan 

grootheid van ziel zijnen oorsprong verschuldigd is, zoo is het 

noodzakelijk, bij de natuur de kunst te baat te nemen; want 

misschien ontstaat het volmaakte uit de ineensmelting van deze 

beiden.‟ (p.114)  

 

 

6.3.3. Terminologie  

Als aanvulling op het voorgaande willen we hier een kort 

overzicht geven van de terminologie die Le Clercq en Siegenbeek 

in hun vertaling hanteren rond de term ὕςνο. 

 

- ηὸ ὕςνο  

Le Clercq vertaalt in de titel van zijn vertaling met de 

verheventheid en deftigheit des styls. Eenmaal vertaalt hij enkel 

deftigheit (39.4). Elders vertaalt hij: verheventheit (1.1, 1.2, 

11.1, 12.5, 17.1, 23.1, 29.2, 32.4, 39.1, 44.12), het verhevene 

(7.2, 8.2, 12.1, 33.1, 36.1), en eenmaal grootsheit (43.1).  

Siegenbeek vertaalt verhevenheid (1.1, 1.2, 7.2, 11.1, 12.1, 

12.5, 16.2, 17.1, 17.2, 23.1, 36.1, 42.1, 44.12) of het verhevene 

(8.2, 29.2, 32.4, 33.1, 36.2, 39.1, 39.4, 43.1). 

 

- ηὰ ὕςε  

Le Clercq: verheventheit (1.3, 3.4, 9.13), deftigheit (5.1, ), 

het grootse en verhevene (11.3), groote en deftige zaaken (43.5) 

Siegenbeek: het verhevene (1.3, 3.4, 5.1, 11.3), verhevenheid 

(9.13) en verhevene plaatsen (43.5) 

 

- ὑςειόο  

Le Clercq: zich verheffen (3.2 ), verheven (5.1, 10.1 ), vol 

deftigheit en verheventheit (8.3 ), groots (11.1 ), de 

verheventheit (13.2, 15.12, 40.2, 44.1), krachtig en deftig 

(18.1), verheffing (43.3, 43.6) 



Siegenbeek: verheven (3.2, 5.1, 10.1, 11.1, 13.2, 15.12, 18.1, 

18.3, 40.2, 41.1, 43.3, 44.1), grootsch en verheven (8.3), 

grootsch (40.3), grootschheid (43.6) 

 

- ὕςνσ 

Dit woord komt maar één keer voor in het hele traktaat. We hebben 

in de bespreking van fragment 29 gezien dat Le Clercq dit 

opmerkelijk vertaalt door „in eenen verhevenen styl schryven‟. 

Siegenbeek vertaalt „op eene verhevene wijze voorstellen‟.  

 



Hoofdstuk 7: Besluit 

 

 

In het voorgaande tekstonderzoek hebben we aan de hand van de 

vergelijking van Griekse en vertaalde fragmenten een beeld 

geschetst van enerzijds de vertaalpoëtica die Pieter Le Clercq en 

Matthijs Siegenbeek hanteerden bij hun vertaling van Longinos‟ 

Πεξὶ ὕςνπο en anderzijds de inhoudelijke interpretatie die beide 

vertalers aan het concept van Longinos‟ sublieme toekenden. 

In wat volgt komen we tot de besluitvorming omtrent deze twee 

deelaspecten van het onderzoek. We vormen onze conclusies door de 

belangrijkste bevindingen die uit het tekstonderzoek zijn 

voortgekomen te verbinden met de historische en theoretische 

gegevens die we in het eerste deel van deze scriptie hebben 

uiteengezet.   

 

 

7.1.  De vertaalpoëtica  

 

Met betrekking tot de vertaalpoëtica van Pieter Le Clercq en 

Matthijs Siegenbeek, breng ik drie conclusies naar voor.  

De eerste heeft betrekking op de vertaalmotivatie van beide 

auteurs. De tweede en derde conclusie focussen op de eigenheid 

van de vertaalpoëtica van ten eerste Le Clercq en ten tweede 

Siegenbeek.  

In elk van deze conclusies belicht ik ook de functie die de 

auteurs voor ogen hadden bij het maken van hun vertalingen.  

 

De belangrijkste vertaalmotivatie van zowel Le Clercq als 

Siegenbeek bestaat erin tot nut te willen zijn van hun publiek en 

iets „des nazaats waardigs‟ te creëren.  

In hoofdstuk 5 hebben we uit het voorwoord van de vertalers al 

opgemaakt dat zij het belangrijk achten dat hun vertaling tot nut 

kan strekken. Siegenbeek bijvoorbeeld schrijft zijn vertaling om 



ze te kunnen gebruiken in zijn lessen en hoopt dat ze ook „ter 

algemeene verspreiding‟ van de „zuiveren smaak voor het waarlijk 

schoone en verhevene‟ zal dienen.  

Het belang dat de vertalers hechten aan nut van hun vertaling, 

blijkt onder meer ui de achtergrondinformatie die zij bij de 

vertaling van hun traktaat toevoegen. Bij Le Clercq beperkt zich 

dit meestal tot bijvoorbeeld de situering van geciteerde 

fragmenten.  Van Siegenbeek merken we dat hij een veel 

uitgebreidere achtergrond schetst, getuige de uitvoerige 

inleiding die sommige geciteerde auteurs krijgen.  

Het nut van de vertaling strekt zich nog verder uit: de vertalers 

hopen immers iets „des nazaats waardigs‟ te creëren. Zij willen 

de „vaderlandse letteren‟ verrijken met de vertaling van wat 

volgens hen een zeer waardevolle tekst is. Dit kadert mooi in de 

historische tendens die we in 4.2.1 hebben aangemerkt, namelijk 

dat cultuur en wetenschap in nationaal perspectief werden 

geplaatst, een tendens die ook samenging met het toenemend 

gebruik van nationalistische woordenschat in de trant van „mijn 

landgenoten‟, „het vaderland‟, enzovoort.  

In de vertaling is het voor hen ook van belang zelf de schoonheid 

na te streven. Een mooi voorbeeld daarvan is de behandeling van 

Sapfo‟s gedicht (zie fragment 14). Daarin streven zij er 

duidelijk naar om zelf een mooie versie van het gedicht neer te 

zetten.  

 

Le Clercq maakt inderdaad „een overzetting van eene overzetting‟, 

maar werkt bewust niet brontaalgericht.  

We weten van Le Clercq dat hij slechts over een beperkte kennis 

van de Griekse taal beschikte en daarom gebruik heeft gemaakt van 

onder andere de Franse vertaling van Boileau. In Siegenbeeks 

voorwoord lezen we daarop de kritiek dat dit heeft geresulteerd 

in een „overzetting van eene overzetting‟. Deze kritiek is naar 

onze mening terecht. Op verschillende plaatsen volgt Le Clercq 

namelijk letterlijk de vertaling van Boileau (zie bijvoorbeeld in 

de fragmenten 12 en 13). Het resultaat is een vertaling waarin 



weinig aandacht overblijft voor de brontaal van vertaalde tekst. 

Het is echter niet correct om dit louter toe te schrijven aan de 

„vertaling van de vertaling‟.  Le Clercq had al in zijn voorwoord 

(en elders in inleidingen op vertalingen) aangekondigd dat hij de 

inhoud en stijl naar eigen goeddunken zou aanpassen. (zie 5.1.3) 

De vrije manier waarop hij in fragment 12 het citaat van 

Demosthenes uitbreidt, zonder dat evenwel aan te geven, mag 

daarvan als voorbeeld gelden.   

Bij een dergelijke benadering raken uiteraard vele elementen 

„lost in translation‟. Zo hebben we gezien dat bij Le Clercq de 

specifieke stijl en het taaleigen van Longinos niet altijd in eer 

wordt gehouden en dat kleine nuances, zoals het grapje in 

fragment 11, verloren gaan.  

In 4.2.2 hebben we gesteld dat de vertaalbeschouwing in de 18
e
 

eeuw inhoudelijk in het kader moet worden gezien van een algemeen 

aanvaarde taalbeschouwing, ingebed in het humanistische 

onderwijs. Een belangrijk onderdeel van die taalbeschouwing was 

de idee dat vorm en inhoud geen noodzakelijke eenheid vormen, 

waardoor vertalers een grote speelruimte krijgen bij het 

overbrengen van de boodschap. De vertaling had vooral een 

emancipatorische functie ten opzichte van de doeltaalcultuur. Men 

maakte door de vertalingen literatuur uit het buitenland 

toegankelijk voor het inheemse publiek en droeg op die manier bij 

aan de verfijning van smaak en denken van zijn landgenoten. De 

vertaling van Pieter Le Clercq zien wij in het kader van deze 

traditie.  

Le Clercqs verdienste bestaat erin dat hij reeds in 1719 en 

bovendien op eigen initiatief, het belang heeft ingezien van 

Longinos‟ Πεξὶ ὕςνπο en als een der eersten op Boileau‟s 

startschot heeft gereageerd.  

 

Siegenbeek vertaalt wel brontaalgericht. Hij combineert dit met 

een heel sterke focus op het verschaffen van informatie en 

leesplezier aan zijn doelpubliek.  



In hoofdstuk 5 hebben we al gelezen dat Siegenbeek in zijn 

vertaalpraktijk op zoek gaat naar de gulden middenweg: hij wil 

getrouwheid aan de brontekst combineren met de leesbaarheid voor 

zijn publiek.  

Het publiek dat Siegenbeek voor ogen heeft bestaat in de eerste 

plaats uit zijn studenten en in de tweede plaats uit al zijn 

„letterminnende landgenoten.‟ Siegenbeek probeert ervoor te 

zorgen dat zijn vertaling zowel voor een breder publiek als voor 

een meer taalkundig geïnteresseerd publiek (aangenaam) leesbaar 

is. Dit merken in het feit dat hij zich in de vertaling meestal 

dicht bij de tekst van Longinos houdt, zonder te veel onnodige 

uitbreidingen. De bijkomende informatie, die dan wel zeer 

uitvoerig kan zijn, wordt meestal in voetnoten weergegeven.  

In zijn vele voetnoten toont zich de wetenschappelijke wijze 

waarop hij de tekst heeft benaderd. Siegenbeek had een brede 

kennis van de klassieke talen en gebruikt vele wetenschappelijke 

bronnen om achtergrondinformatie te verzamelen. We denken in de 

eerste plaats aan de gehanteerde uitgave van Toup (zie 

bijvoorbeeld fragment 1, waarbij Siegenbeek een correctie van 

Toup volgt), maar ook aan de aantekeningen van Ruhnken en de 

naslagwerken van Reiske en Vossius.  

Dat deze meer wetenschappelijke benadering van de tekst mooi 

gepaard kan gaan met de leesbaarheid en het leesplezier, bewijst 

het fragment 19, waarin Siegenbeek het klankspel van de Griekse 

tekst hoorbaar maakt in zijn Nederlandse vertaling.   

Siegenbeeks vertaalpoëtica kadert in de vertaalbenadering die 

rond de tachtiger jaren van de achttiende eeuw haar intrede deed. 

Zoals we in 4.2.2 bespraken, werd deze gekenmerkt door een 

groeiende aandacht voor het karakteristieke van de brontekst en 

een toenemende historische en filologische interesse vanwege de 

vertaler. Dit resulteerde in het nastreven van een vertaling die 

de kwaliteiten van een goede en leesbare Nederlandse tekst 

combineerde met het behoud van de stijl en het karakter van de 

originele tekst.  

 



 

7.2. Het Sublieme  

 

Met betrekking tot de interpretatie die beide vertalers aan het 

concept van Longinos‟ sublieme toekenden, formuleer ik twee 

conclusies. De eerste is het gevolg van een algemene 

vaststelling, de tweede conclusie heeft betrekking op de inhoud 

van de interpretatie.     

 

De theorie van het sublieme wordt noch door Le Clercq, noch door 

Siegenbeek kritisch benaderd.  

De algemene vaststelling die ons tot deze conclusie brengt is dat 

de vertalers bijna nergens overgaan tot een expliciete 

interpretatie van de theorie van het sublieme. Uit de selectie 

van de belangrijke inhoudelijke passages is immers gebleken dat 

zij Longinos meestal vrij getrouw volgen en bij de specifieke 

passages over de theorie van het sublieme geen vragen of 

bedenkingen formuleren. In de verschillende fragmenten die onder 

meer handelen over het effect van het sublieme op de toehoorder 

(fragment 21), over de relatie tussen fusis en technè (fragmenten 

30, 31 en 34) of het belang van de kairos (fragment 27), hebben 

we nu eens accurate verwoordingen en dan weer vreemde 

onnauwkeurigheden gevonden.  

Het gebrek van de vertalers aan een specifieke interesse om de 

theorie van het sublieme inhoudelijk uit te diepen, blijkt ook 

uit het feit dat zij in geen enkele voetnoot dieper ingaan op de 

specifieke theorie. Dit staat in scherp contrast met uitgebreide 

behandeling en de bijkomende informatie die bijvoorbeeld bij de 

citaten wel wordt gegeven.   

Ook in het voorwoord van beide vertalers komt „het sublieme‟ maar 

heel kort aan bod, tegenover bijvoorbeeld een uitgebreide 

situering van de figuur Cassius Longinos en de legende rond zijn 

persoon.  

Specifiek met betrekking tot Siegenbeek willen we ook nog zeggen 

dat het opmerkelijk is dat zijn voorwoord op de vertaling geen 



enkele verwijzing bevat naar bijvoorbeeld de kantiaanse theorie 

over het sublieme. Wat hij wel in zijn voorwoord vermeldt is dat 

hij de opheldering en ontwikkeling van de inhoud van het traktaat 

heeft bewaard voor zijn lessen aan de Academie.  

Uit dit alles maken we op dat geen van beide vertalers een 

specifieke interesse aan de dag heeft gelegd om de lezer ook 

extra te informeren met betrekking op het meer filosofisch aspect 

van Longinos‟ sublieme.  

 

De verhevenheid is een verhevenheid van stijl  

Reeds met betrekking tot de titel van Pieter Le Clercqs 

vertaling, hebben we de opmerkelijke interpretatie vastgesteld 

van Longinos‟ verhevenheid als een verhevenheid van de stijl. Bij 

Le Clercq vonden we daarvan nog een weerslag in de vertaling van 

fragment 29, maar ook Siegenbeek spreekt op een bepaald moment 

over zaken die „met deftigheid van stijl zo ten enenmale 

strijdig‟ zijn. (zie fragment 23) 

Dit is een retorische interpretatie van het sublieme die 

herinnert aan de doctrine van „de drie stijlen‟, de ραξαθηήξεο 

ιόγνπ of genera dicendi, die we in 2.1.1 reeds hebben besproken. 

Tussen de extreme stijlen, namelijk de ἁδξόο (hadros, 

overvloedig, exuberant) en de ἰζρλόο (ischnos, droog, 

onopgesmukt) ραξαθηήξ of stijl ligt de κέζνο ραξαθηήξ, de 

middelmatige stijl, een soort van gulden middenweg. Voor ἁδξόο  

werd ook „ὑςειόο‟ gebruikt, vandaar „de sublieme stijl‟. De 

betekenis die de vertalers toekennen aan het sublieme „van de 

stijl‟ is echter niet dezelfde als die van de genera dicendi. Dit 

blijkt uit het feit dat zij erkennen dat „het sublieme‟ niet 

noodzakelijk een hoogdravende bewoording behoeft. Dit lezen we 

onder andere expliciet in Le Clercqs voorwoord. (Zie 5.1.4) 

De interpretatie van het sublieme als een stilistisch sublieme, 

negeert wel het inzicht dat Boileau reeds had geformuleerd. Bij 

hem lezen we ook een retorische benadering, in die zin dat de 

verhevenheid steeds te vinden is in het „discours‟, maar hij 

maakte steeds het systematisch onderscheid tussen „le sublime‟ en 



„le style sublime‟. Het sublieme van Longinos stelt immers het 

effect centraal dat door middel van het „discours‟ bereikt wordt, 

en niet de sublieme stijl in dat discours.  

Ook door de uitbreiding van bijzondere retorische citaten zoals 

dat uit Demosthenes in fragment 12, mag duidelijk het belang 

blijken dat de vertalers in het algemeen hebben gehecht aan het 

retorische aspect van Longinos‟ Πεξὶ ὕςνπο.  
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Bijlage: de onderzochte fragmenten in de vertaling van M. Op de 

Coul  

 

 

Fragment 1: Het is alsof de oceaan zich in zichzelf terugtrekt en 

rustig binnen zijn eigen grenzen ligt. Wat dan zichtbaar wordt, 

is het laag getij van grootheid, en een dwalen door de wereld van 

het fabelachtige en ongeloofwaardige. 

 

Fragment 2: (…) en tegelijkertijd laat hij zijn woorden als een 

weldadig medicijn neerdalen in de ziel van zijn publiek, (…)  

 

Fragment 3: Wat het gebruik van figuren voor het sublieme kan 

betekenen, beste Terentianus, is in deze uiteenzetting nu wel 

afdoende besproken. Alle verlenen ze aan stijl meer emotie en 

levendigheid. En de emotie heeft in het sublieme een even groot 

aandeel als levensechtheid in een onderhoudend verhaal.  

 

Fragment 4: Hun statigheid komt evenwel niet overal van pas, want 

onbelangrijke dingen omkleden met grote en plechtige woorden zal 

hetzelfde effect hebben als wanneer je een kleine jongen een 

groot masker uit de tragedie opzet. Maar in poëzie en 

geschiedschrijving (…) 

 

Fragment 5: Want zijn taal klinkt gevarieerder, zijn kwaliteiten 

zijn talrijker en in bijna alles is hij een goede tweede: net als 

een vijfkamper die de eerste prijs op de diverse onderdelen aan 

de specialist moet afstaan, maar kampioen is van de all-rounders.  

 

Fragment 6: Wat moet ik zeggen over retorisch gebruikte vragen, 

mijn volgend punt? Geven deze figuren niet alleen al door hun 

eigen vorm veel meer echtheid en spanning aan het betoog?  

 

Fragment 7: (…) een onmiskenbaar teken van hevige emotie.  



 

Fragment 8: Zie je, vriend, hoe hij je in gedachten door deze 

streken meeneemt en horen verandert in zien? Al dit soort 

gevallen, waarin de toehoorder persoonlijk wordt aangesproken, 

brengt hem op de plaats van de gebeurtenissen zelf. En richt je 

je tot één persoon apart en niet tot iedereen samen: „je zou aan 

Tydeus‟ zoon niet hebben kunnen zien aan welke kant hij streed‟ 

dan zul je de toehoorder eerder emotioneren en verzekerd zijn van 

zijn aandacht en betrokkenheid bij wat er gebeurt, alert als hij 

is door de woorden die tot hemzelf worden gericht. 

 

Fragment 9: Terentianus, dierbare vriend, het verbaast me eerlijk 

gezegd dat hij niet ook van de tiran Dionysius schrijft: „Vanwege 

zijn gebrek aan respect voor Zeus en Heracles werd hem de 

heerschappij ontnomen door Dion en Heracleides‟. 

 

Fragment 10: Dat zien we, als ik het zeggen mag, bij de zo 

bekwame redenaars van vandaag. Net als de dichters zien ze 

Erinyen, maar deze brave burgers ontgaat het simpele feit dat als 

Orestes zegt 

 

 Laat me los! Ze is het, één van de Erinyen!  

 Ik zit vast in het net en wil niet mee naar de hel! 

 

hij zich deze dingen inbeeldt omdat hij met waanzin is geslagen. 

 

Fragment 11: Water „een nuchtere god‟ noemen, zeggen ze, en het 

mengen „een tuchtiging‟, is de taal van een dichter die toch echt 

niet nuchter is.  

 

Fragment 12: Hetzelfde doet Archilochus in zijn beschrijving van 

de schipbreuk en ook Demosthenes, als hij begint met de 

aankondiging van het nieuws: „want het was avond‟. 

 



Fragment 13: Magistrale bewoordingen vindt men dan ook bij de 

meest onafhankelijke geesten. Het antwoord van Alexander op de 

woorden van Parmenio: „Ik zou er genoegen mee nemen‟.  

 

Fragment 14: Die man lijkt mij de gelijke van de goden, 

   die tegenover jou zit en van dichtbij luistert 

   naar je zoete stem en lieflijke lach, 

 

   wat mijn hart in mijn borst doet bonzen. 

   Want zodra ik maar even naar je kijk, 

   stokt mijn stem en gebroken 

 

   ligt mijn tong, een tintelend vuur 

   is onder mijn huid gaan lopen. 

   Met mijn ogen zie ik niets, mijn oren suizen. 

 

   Zweet stroomt van mij af, een beven  

   bevangt mij geheel. Bleker ben ik dan gras.  

   Het is alsof ik niet ver ben van de dood. 

 

   Maar alles is te dragen, want …  

   

Fragment 15: Zo verdient ook de uitdrukking van Theopompus 

waardering (om onbegrijpelijke redenen maakt Caecilius er bezwaar 

tegen), die naar mijn mening buitengewoon expressief is door de 

treffende overeenkomst: „Philippus‟, zegt hij, „was erg goed in 

moeilijkheden verstouwen‟.  

 

Fragment 16: En je wat Timaeus‟ commentaar is op de Atheners die 

op Sicilië gevangen genomen werden? „Omdat zij geen respect 

hadden getoond voor Hermes en zijn beelden hadden beschadigd, 

werden ze gestraft, en deze straf was in het bijzonder te wijten 

aan één man die rechtstreeks afstamde van de beledigde god: 

Hermocrates, de zoon van Hermon. 

 



Fragment 17: En als ik dat zeg, ben ik de stormen in de Odyssee 

niet vergeten, of de avonturen met de Cycloop en nog een paar 

andere verhalen. Het is altijd nog de oude dag van Homérus waar 

ik het over heb! Maar het is wel zo dat in al die gevallen de 

handeling steeds ondergeschikt is aan de vertelling. 

Deze uitweiding was, zoals gezegd, bedoeld om je te laten zien 

hoe grote genieën, eenmaal over hun hoogtepunt heen, soms heel 

gemakkelijk in onzinnig geklets kunnen vervallen. Het verhaal 

over de wijnzak bijvoorbeeld, en de mannen die door Circe in 

zwijnen zijn veranderd („jengelende varkentjes‟ zoals Zoilus ze 

noemt), Zeus die als een jong vogeltje gevoed wordt door duiven, 

Odysseus die tien dagen zonder voedsel op zijn vlot zit en de 

onwaarschijnlijke gebeurtenissen rond de vrijermoord.  

 

Fragment 18:   

Hij stormde erop af als een golf die zich stort op een snel 

schip, 

onstuimig opgezweept door de wind onder donkere wolken; 

niet meer te zien is het schip door het schuim, een 

gevaarlijke windvlaag 

suist door het zeil, de matrozen trillen van angst 

in hun hart, want ze worden maar net onder de dood vandaan 

gehaald. 

 

Ditzelfde effect heeft ook Aratus proberen te bereiken: „Een 

dunne plank houdt hen van de ondergang af.‟ Maar dit maakt geen 

indruk, het beeld is netjes in plaats van schrikwekkend. Hij 

heeft bovendien de dreiging beperkt gehouden door te zeggen „een 

plank houdt hen van de ondergang af.‟ Het gevaar is daarmee 

geweken. Bij Homerus echter is dit geen moment het geval. Hij 

schetst het beeld van mannen die voortdurend en met elke golf 

opnieuw bijna ten onder gaan. Hij heeft bovendien twee 

voorzetsels, die normaal niet met elkaar verbonden worden, 

gedwongen een ongebruikelijke verbinding aan te gaan en aldus het 

vers toegetakeld naar de aard van de dreigende ramp. Met deze 



compacte uitdrukking heeft hij het enerverende moment schitterend 

uitgebeeld en het specifieke gevaar haast als een stempel in zijn 

taal gezet: „ze worden onder de dood vandaan gehaald‟.  

 

Fragment 19: Ook triviale woorden kunnen grootsheid ontsieren. 

Bij Herodotus bijvoorbeeld wordt een schitterend beeld opgeroepen 

van een storm, maar de beschrijving ervan bevat enkele elementen 

die bij de waardigheid van het onderwerp achterblijven. Als 

voorbeeld zou ik willen noemen „het zieden van de zee.‟ Het woord 

„zieden‟ brengt door zijn lelijke klank de sublieme passage 

aanzienlijke schade toe.  

 

Fragment 20: Het sublieme.  

 

Fragment 21: Welnu, overreding is niet wat het genie beoogt. Het 

wil de luisteraars in vervoering meenemen. De combinatie van 

bewondering en verbijstering wint het altijd van wat enkel 

overtuigend en bekoorlijk is. Of we ons laten overtuigen hangt 

doorgaans van onszelf af, maar de kwaliteiten van het sublieme 

heersen soeverein en overweldigen elke toehoorder met een kracht 

die onweerstaanbaar is.  

 

Fragment 22: De eerste vraag die we aan de orde moeten stellen 

is: bestaat er een methode voor het bereiken van verhevenheid of 

diepte? Dit soort dingen te willen onderbrengen in techinshce 

voorschriften is namelijk volgens sommigen een grote misvatting. 

Grootheid, zo luidt de redenering, is aangeboren en niet 

aangeleerd, en de enige methode die erheen voert is aanleg. 

… 

Ik zou het tegendeel willen beweren: de natuur kent in uitingen 

van vervoering en emotie grotendeels haar eigen wetten, maar 

heeft niet de gewoonte onwillekeurig en volkomen onsystematisch 

te werk te gaan.  

 



Fragment 23: Voor het ontstaan van al deze goedkope effecten in 

de literatuur is maar één oorzaak aan te wijzen: het streven naar 

originaliteit in de gedachte, iets waar de schrijvers van vandaag 

helemaal bezeten van zijn. Vergeet niet dat onze sterke punten 

over het algemeen dezelfde bron hebben als onze zwakke.  

 

Fragment 24: Want onze ziel verheft zich, onwillekeurig, door wat 

werkelijk subliem is. Ze neemt een hoge vlucht en wordt van 

vreugde vervuld, vreugde en trots, alsof ze wat ze hoorde zelf 

heeft meegemaakt.  

 

Fragment 25: Kortom, waar iedereen altijd behagen in schept, dat 

zijn de goede voorbeelden van verhevenheid. 

 

Fragment 26: We kunnen zeggen dat er vijf bronnen zijn de bij 

uitstek de kiem in zich dragen van grote literatuur. Alle vijf 

hebben als gemeenschappelijk fundament de beheersing van de taal, 

die hoe dan ook onmisbaar is. De eerste en belangrijkste bron is 

het vermogen om grote gedachten te ontwerpen, zoals ik ook in 

mijn boek over Xenophon uiteengezet heb. De tweede bron is de 

felle en bezielde emotie. Deze eerste twee bronnen van het 

sublieme zijn voor het grootste deel aangeboren. De overige drie 

zijn afhankelijk van techniek. Het gaat om de juiste vorming van 

figuren (te onderscheiden in twee soorten: gedachtefiguren en 

stijlfiguren), de voorname stijl – inclusief de woordkeus, 

overdrachtelijk en literair taalgebruik – en de vijfde bron is de 

waardige en verheven compositie, die alle hiervoor genoemde 

bronnen omvat.  

 

Fragment 27: Ik durf gerust te stellen dat in zeggingskracht 

niets te vergelijken is met de echte emotie op de juiste plaats. 

Zij blaast over de woorden een vlaag van goddelijke verbijstering 

en verleent ze als een tweede Apollo diepere betekenis.  

 



Fragment 28: (…) de spreker moet zich altijd realiseren dat geen 

van die manieren, zonder het sublieme, op zichzelf kan staan. 

Daarvan uitgezonderd zijn het wekken van medelijden en natuurlijk 

kleinering. Maar in alle andere gevallen van amplificatie staat 

het weglaten van het sublieme gelijk aan het ontzielen van het 

lichaam. Zonder de steun van sublieme gedachten is het effect 

ervan krachteloos en futiel.  

 

Fragment 29: Wanneer we bezig zijn iets uit te werken dat vraagt 

om een hoog register en grote gedachten, dan doen ook wij er goed 

aan te bedenken hoek Homerus dat zou hebben gezegd, en hoe Plato 

of Demosthenes of Thucydides (bij geschiedschrijving) er een 

sublieme wending aan zou geven.  

 

Fragment 30: Het beste is een figuur dan ook, wanneer onopgemerkt 

blijft dat het een figuur is.  

 Verhevenheid en emotie blijken verrassend goede middelen om 

de argwaan weg te nemen die door het gebruik van figuren gewekt 

wordt. Het handig woordgebruik blijft in de glans van schoonheid 

en verhevenheid verborgen en staat zo buiten elke verdenking.  

 

Fragment 31: (…) want de kunst is pas volmaakt als men haar 

aanziet voor natuur, en de natuur is geslaagd wanneer zij de 

kunst binnenin zich verbergt.  

 

Fragment 32: Ik ben het daarmee eens, maar wat ik zei bij de 

behandeling van de figuren, zeg ik ook nu: bij een opeenstapeling 

van gewaagde metaforen bestaat het geëigende tegenwicht in de 

krachtige emotie, op het goede moment, en in het onvervalst 

sublieme. Zij slepen in hun onstuimige vaart al het andere mee en 

jagen het voor zich uit, of liever gezegd: ze vragen om die 

uitzonderlijke beeldspraak als een onmisbaar element en ze laten 

de toehoorder geen tijd om zich te buigen over het aantal 

metaforen, want de bezieling van de spreker is ook de zijne 

geworden.  



 

Fragment 33: (…) welk van de volgende twee verdient in proza en 

poëzie de voorkeur? Grootheid die op sommige punten een steek 

laat vallen, of middelmatige prestaties die helemaal gaaf en 

foutloos zijn? En dan is er nog een tweede, zeker niet minder 

belangrijke vraag: zijn het de meeste of huist de grootste 

kwaliteiten die in de literatuur de eerste prijs behoren te 

winnen? 

 

Fragment 34: Maar vanaf het moment dat Demosthenes begint, 

verzamelt hij de kwaliteiten van zijn sublieme genie, kwaliteiten 

die de grootste graad van perfectie hebben bereikt.  

 

Fragment 35: Wat foutloos is, wordt niet bekritiseerd, maar het 

is de grootheid die bewonderd wordt.  

 

Fragment 36: Aangezien het foutloze over het algemeen de 

verdienste is van techniek (en deze regel brengt ons weer terug 

bij het begin van onze verhandeling), en het uitzonderlijke, ook 

al is het niet altijd van dezelfde intensiteit, de verdienste is 

van het genie, moet de techniek de natuur steeds te hulp komen. 

De verbinding van deze twee kan dan resulteren in het volmaakte.  

 

 


