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Uwe Excellentie de Ambassadeur van de Republiek Griekenland,
Uwe Excellentie de Ambassadrice van de Republiek Cyprus,
Mijnheer de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen,
Geachte toehoorders,

Laat ik u meteen maar overrompelen met een stukje Grieks; dan weet u tenminste
waar u de komende drie kwartier aan toe bent:

Eij ton wra…on BÒsporon, eij thj Truf»j ta st»qh

h po…hsij thj nšaj maj Ell£doj egenn»qh.1

De vertaling van deze prachtverzen luidt: ‘In liefelijke borst, aan Bosporus z’n rand,
ontlook de dichtkunst van ons nieuwe Griekenland.’ De dichter heet Alexandros
Soutsos2 en het gedicht dat met deze verzen begint, is getiteld: ‘Brief aan Otto, Ko-
ning der Hellenen’. We leven in het jaar 1833 en Otto is net vers uit Beieren aange-
komen, vol van filhelleens elan en natuurlijk erg blij met het koningschap dat hem in
de schoot is geworpen. Aan Griekse zijde is men al evenzeer opgetogen over de
komst van deze jongeling, die als een nieuwe Heracles, als een nieuwe Achilles, als
een nieuwe Alcibiades (ik zal u niet vermoeien met verdere loftuitingen) leiding zal
geven aan Griekenland dat drie jaar daarvoor onafhankelijk is geworden na lange,
lange strijd – een bloederige strijd tussen Grieken en Ottomanen die pas beslecht
werd toen de grootmogendheden (de Russen, de Fransen, de Engelsen) zich erin
mengden. Een fatsoenlijke staat kon natuurlijk niet zonder koning, dus er werd
naarstig gezocht naar een geschikte kandidaat. Na veel diplomatiek geharrewar viel
de keuze op Otto, voornamelijk omdat Beieren geen politieke macht van belang
was en de romantische geesten aldaar zich zo hadden ingezet voor de Griekse zaak.
Otto zet dus voet op Griekse wal, welkomstcomités houden gloedvolle betogen, de
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burgers juichen. De wedergeboorte van Hellas is aangebroken, de oude Grieken
herrijzen uit het graf, en het Parthenon kijkt tevreden neer op de dorpelingen van
het gehucht Athene die zich plotseling weer bewust zijn van hun illustere verleden.3

De dichter Alexandros Soutsos, nooit te beroerd om voor de eigen zaak te pleiten,
grijpt deze gelegenheid aan om de jonge koning uit te leggen wat de stand der zaken
aan het literaire front is, wie er toe doet en wie niet, en wat de glorieuze toekomst
van de Griekse dichtkunst zal zijn. Het behoeft geen betoog dat hij zichzelf én zijn
broertje Panagiotis én zijn naaste verwanten én zijn vrienden hierbij een belangrijke
rol toemeet.

Dat blijkt al uit de regels die ik net heb geciteerd. Voor Soutsos begint de Griek-
se poëzie aan de Bosporus: dat wil zeggen, in Constantinopel, in het wereldje van de
Griekse maatschappelijke bovenlaag die men collectief aanduidt als ‘de Fanarioten’
naar de wijk Fanari waar het patriarchaat zetelde (en trouwens nog steeds zetelt).
De eerste dichter die Soutsos als lichtend voorbeeld van de Nieuwgriekse poëzie
noemt, is zo’n typische Fanarioot, Athanasios Christopoulos, wiens anacreontische
liederen mateloos populair waren in de Griekse salons van Constantinopel, Boeka-
rest, Jassy en al die andere plaatsen in de Balkan waar de Grieken goed vertegen-
woordigd waren. De tweede dichter die Soutsos noemt is zijn eigen oom, Jakovakis
Rizos Neroulos, die geprezen wordt vanwege het antieke karakter van zijn verzen;
in zijn poëzie komen de Ouden weer tot leven. Ik citeer: ‘In onze oren weerklonk
zulk een manhaftige melodie dat wij de monumenten van de Ouden weer aan-
schouwden; het is een wonder hoe hij zoveel jaar geleden, in de dagen van de slaver-
nij, al vrije ideeën verwoordde.’ Hier zien wij twee dingen: (1) het ideologische be-
roep op de Ouden als maatstaf waaraan de Nieuwgriekse literatuur geijkt moet
worden, en (2) het idee dat zulks alleen mogelijk is in een vrij en onafhankelijk
Griekenland. Als derde dichter in het pantheon van de Nieuwgriekse poëzie wordt
Rigas Velestinlis genoemd, de archetypische revolutionair die in 1798 door de Tur-
ken berecht en tot de doodstraf veroordeeld werd. Interessant is dat Soutsos zich
niet negatief uitlaat over de volkstaal waar Rigas zich van bediende en die nogal af-
week van het soort archaïstisch Grieks waar hij zelf een voorstander van was. Maar
in het geval van een nationale martelaar past het natuurlijk niet om te wijzen op zul-
ke gebreken en onvolkomenheden. De zaak ligt natuurlijk anders bij nog levende
dichters, en Kalvos en Solomos, twee literatoren die heden ten dage gezien worden
als nationale dichters, worden dan ook gekapitteld omdat ze ‘grootse ideeën met
een pover omhulsel’ zouden hebben omkleed. Dit is een uitvloeisel van de vehe-
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mente taalstrijd die tot 1974 zou voortduren, met nog een lange nasleep in de jaren
daarna:4 teksten in volksgrieks zijn verwerpelijk voor wie de taal wil zuiveren, maar
aanbevelenswaardig voor wie dat niet wil; en teksten in formeel Grieks zijn verwer-
pelijk voor de aanhangers van de volkstaal, maar aanbevelenswaardig voor de tegen-
partij. De rest van het gedicht van Soutsos is niet belangrijk omdat hij daarin gro-
tendeels herhaalt wat ondertussen wel duidelijk is geworden: de nieuwe dichtkunst
grijpt terug op de Ouden, is bezield door een vurig nationalistisch elan, en streeft
naar taalzuivering.

In moderne beschouwingen gewijd aan dit gedicht wordt meestal gewezen op
de fameuze regels waarin Soutsos uithaalt tegen Solomos en Kalvos. Hoe kon hij zo
dom zijn om de grootsheid van deze twee dichters niet te erkennen? Deze boze re-
actie heeft te maken met het feit dat er ongeveer vanaf 1880 een radicale kentering
in het denken omtrent literatuur heeft plaatsgevonden, met als gevolg dat men de
volkstaal het geëigende medium begon te vinden voor literaire zelfexpressie.5 Maar
tot 1880 bekeek men de zaken heel anders, althans in Athene. In de negentiende
eeuw, vanaf de stichting van de Griekse staat tot de nieuwlichterij van de generatie
van ’80, meende men dat het de plicht was van het moderne Griekenland, als direc-
te erfgenaam van de oude Grieken, om de taal zo archaïsch mogelijk te maken. Om
dit te begrijpen, moet men beseffen dat de vorming van het nationaal bewustzijn
van de Grieken wezenlijk verschilt van die van andere volkeren. Terwijl de overige
volkeren van Europa hun eigen nationale symbolen, verhalen en monumenten
moesten creëren (datgene wat Hobsbawm bestempelde als ‘invention of tradi-
tion’), kregen de Grieken hun nationale identiteit als een kant-en-klaar pakketje ca-
deau van West-Europa.6 De humanisten, de verlichtingsdenkers en de filhellenen
hadden immers al welomschreven ideeën over de bakermat van onze beschaving –
het enige wat de moderne Grieken, als directe nazaten van Pericles en Sophocles,
nog maar hoefden te doen, was te voldoen aan het ideaalbeeld dat het Westen zich
gevormd had van de oude Grieken. De werkelijkheid was natuurlijk veel weerbar-
stiger, zoals alle bevlogen romantici merkten die zich naar het nieuwe herboren
Hellas spoedden om daar te merken dat Giannis, Kostas en Dimitris, hoe goed ze
ook hun best deden, geen oude Grieken waren. Het resultaat van dit alles was een
bijna nooit uitgesproken schuldgevoel bij de moderne Grieken over het feit dat ze
niet voldeden aan een van buiten geïmporteerd ideaalbeeld. Hun reactie was een
vlucht naar voren: hoe minder ze voldeden aan de eis oude Grieken te zijn, des te
harder probeerden ze op oude Grieken te lijken. De katharevousa, de archaïstische
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en kunstmatige taal die ze collectief nastreefden in de negentiende eeuw, is een di-
rect uitvloeisel van deze obsessie.

Nationale literatuurgeschiedenis

Om terug te keren bij Soutsos’ brief in versvorm, wat je ziet is dat hij de Nieuw-
griekse literatuur helemaal ophangt aan de vrijheidsstrijd en de onafhankelijkheid:
eigenlijk dan pas begint er iets nieuws. Wat dit betekent, ook al zegt hij het niet met
zoveel woorden, is dat de grenzen van de Nieuwgriekse letterkunde bepaald wor-
den door de grenzen van de nieuwbakken Griekse staat. Tegelijkertijd zie je dat het
ontstaan van de Nieuwgriekse literatuur teruggeprojecteerd wordt op een eerdere
periode: die van de Fanariotische poëzie. ‘In liefelijke borst, aan Bosporus z’n rand,
ontlook de dichtkunst van ons nieuwe Griekenland.’ In feite doen alle Nieuwgriek-
se literatuurgeschiedenissen precies hetzelfde: zij worden geschreven vanuit het
perspectief van de Griekse staat en zoeken naar levensvormen van diezelfde Griekse
staat in eerdere tijden. Dat dit een vertekend beeld geeft van de historische werke-
lijkheid, schijnt maar weinigen te deren.

Dit zich blindstaren op de natiestaat en op de mythische voorgeschiedenis van de
natie voordat de natiestaat een feit werd, is typerend voor de romantiek.7 De natie is
niet te definiëren. Omdat de natie in wezen een metafysisch begrip is, onttrekt zij
zich aan elke fatsoenlijke discussie en leent zij zich voor alle doeleinden, soms on-
schuldig, soms wat minder onschuldig. Pogingen vat te krijgen op de ongrijpbare
natie gaan alle uit van de kenmerken van de over het algemeen veel latere eenheids-
staten, die dan weer teruggeprojecteerd worden op eerdere historische stadia.8

Laat ik een concreet voorbeeld geven. Omdat Nederlands de officiële taal is van het
Koninkrijk der Nederlanden, beschouwen wij het als vanzelfsprekend dat wij onze
nationale literatuur laten beginnen met een onnozel versje: ‘Hebban olla uogola
nestas bigunnan hinase hic enda thu.’ Daarmee vergeten we gemakshalve de prachti-
ge literatuur die in het middeleeuws Latijn in de Lage Landen geschreven is. Een an-
der voorbeeld: als we het hebben over de dichtkunst van onze Gouden Eeuw (ook
zo’n icoon van onze nationale beeldvorming), dan duiken de namen Vondel, Huy-
gens, Hooft als uit een toverdoos op – maar Janus Secundus? Buiten de kring van de
Neolatinisten is deze naam amper bekend, maar Janus Secundus is toevallig wel een
van de allerbeste dichters die Nederland ooit heeft gekend. Behalve het criterium
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van de nationale taal hebben we dan ook nog dat van het volk. Omdat in de negen-
tiende-eeuwse natiestaat de oude standenmaatschappij geleidelijk afbrokkelde en
de burgerij het voor het zeggen kreeg, zien we een mythologisering van het volk.
Daar stond de burgerij natuurlijk boven, maar omdat ze er ooit uit voortgekomen
was, vond de burgerij alles dat volks was mooi zolang het maar niet eigentijds was.
Dat leidt ertoe dat elke tekst in de volkstaal per definitie een product van het volk
moest zijn. Godzijdank weten we tegenwoordig beter. Nu weten we dat bijna elke
middeleeuwse tekst in de volkstaal geschreven is door en voor een maatschappelijke
elite. En ook in de vroeg-moderne tijd gaat het meestal om teksten geschreven door
en voor de burgerij, maar niet door en voor het volk. Kortom, er is niets volks aan
de volksliteratuur.

Toch gaan in feite alle Nieuwgriekse literatuurgeschiedenissen uit van de meest-
al onuitgesproken premisse dat taal en volk een soort symbiose vormen, die gestalte
krijgt in de overkoepelende term ‘volkstaal’. Teksten geschreven in archaïstisch
Grieks zijn producten van de Byzantijnse en post-Byzantijnse elite en worden daar-
om in een deugdelijke geschiedenis van de Nieuwgriekse literatuur maar zijdelings
behandeld. En teksten geschreven in een vroege voorloper van het huidige Nieuw-
grieks zijn ‘volkse’ teksten die wel een plaats verdienen in een geschiedenis van de
nationale literatuur. Op dit punt blijken ze overigens niet naar volledigheid te stre-
ven, want ‘volkse’ teksten geschreven in Constantinopel of op de Balkan worden
niet of slechts mondjesmaat opgenomen in overzichten van de Nieuwgriekse
literatuur, klaarblijkelijk omdat men aanneemt dat ‘volkse’ teksten alleen maar ver
weg van de invloedsfeer van Constantinopel geschreven konden worden.9 Dit is
slechts een van de vele vooroordelen. Men wil domweg niet begrijpen dat de keuze
voor de volkstaal een stilistische, niet een ideologische keuze is. Ideologisch wordt
de keuze pas als de taalstrijd losgebrand is.

Gedurende de Middeleeuwen, en nog lang daarna, is de geschreven taal een ve-
hikel voor literaire expressie. Afhankelijk van het genre en het publiek wordt er ge-
kozen voor een bepaalde taalvorm, een bepaald stijlregister en een bepaald idioom.
Voor het gemak onderscheiden we de hoge stijl, de middenstijl en de lage stijl, maar
in feite is dat een simplificatie: er is een rijk geschakeerd palet van stijlen, van onbe-
grijpelijk atticistisch tot een koine die tegen de volkstaal aanschurkt, met allerlei
tussenvormen tussen deze twee uitersten. Het is een misverstand om te menen dat
de Byzantijnse literatoren, net zoals de negentiende-eeuwse aanhangers van de ka-
tharevousa, afkerig waren van de volkstaal. Integendeel, in de dagelijkse communi-
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catie maakten zij gebruik van het gesproken patois van hun tijd dat dikwijls danig af-
week van de taal die zij in hun literaire teksten bezigden. Dat was voor hen geen
onmogelijke spagaat. Thuis vroeg je om nerÒ, ‘water’, op papier verzocht je om
Údwr; thuis deelde je het bed met je guna…ka, maar in de literatuur met je gun». De
verschillende stijlregisters maakten het mogelijk om taalgrappen te maken. Bij Ni-
ketas Choniates lezen we dat de Byzantijnse keizer Isaak Angelos, die nogal promis-
cue was, eens aan tafel om het zoutvaatje vroeg en daar de redelijk vulgaire vorm
£laj voor gebruikte: ‘zout graag!’ Daarop reageerde de hofnar met de vraag of hij
niet genoeg had aan het aanwezige vrouwelijke schoon; waarom vroeg hij anders
om £llaj, ‘andere (vrouwen)’?10 De laatste vorm is redelijk geleerd; de volkse
vorm is £llej. Hier zien we dus dat de keizer een volkse vorm gebruikte en de hof-
nar terugsloeg met een wat geleerdere vorm. De verklaring is dat er geen taalstrijd
is in Byzantium; de taalkeuze is contextueel bepaald, er spelen geen sociologische of
politieke aspecten mee. In de Komnenen-periode, van 1081 tot 1204, zien we de
eerste literaire experimenten in de volkstaal. Het bekendste voorbeeld zijn de sati-
rische bedeldichten van Theodoros Prodromos, de zogenaamde ‘Ptochoprodromi-
ka’, maar er zijn nog veel meer voorbeelden die over het algemeen over het hoofd
worden gezien door neograeci omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat geleerde
Byzantijnse auteurs volkse vormen gebruiken. Dat merk je ook aan de literatuur
over de Ptochoprodromika. Omdat het voor de meeste neograeci onvoorstelbaar is
dat een hofdichter als Prodromos, die normaal in andere, meer geleerde stijlregis-
ters schrijft, de volkstaal zou kunnen gebruiken, menen ze dat de toeschrijving aan
hem moet berusten op een vergissing.

Een paar jaar geleden werd er in Venetië een congres georganiseerd, waar de
meest gezaghebbende neograeci aanwezig waren; het thema was het begin van de
Nieuwgriekse literatuur.11 Ik zal u niet vermoeien met de standpunten die daar met
verve en met kracht van argumenten verdedigd werden: de één meende de boreling
al in de twaalfde eeuw te horen krijten, de ander meende dat de geboorte van dit
wonderkind wel moest samenvallen met de uitvinding van de boekdrukkunst, en
weer een ander vond dat de Byzantijnse literatuur in de volkstaal een ondergescho-
ven kind was en dat het eerste voorzichtige boertje pas na de val van Constantinopel
in 1453 te horen was. Als cultuurhistoricus weet ik niet wat ik van al deze doopce-
len en geboortecertificaten moet denken – en eerlijk gezegd vermogen ze me ook
niet te interesseren. Periodisering is een moderne ziekte; we bepalen onze identi-
teit door het verleden te compartimentaliseren in allerlei tijdperken, die elk een
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breuk vormen met het voorgaande, net zoals ons eigen tijdperk geacht wordt we-
zenlijk te verschillen van dat van onze vaders en grootvaders.12 In wezen is het een
radeloze vlucht naar voren, naar de ongewisse toekomst die ons onvermijdelijk zal
inhalen en ons even radeloos zal achterlaten. Maar het moet gezegd: het ziektebeeld
van de amechtig achter zichzelf aanhollende moderniteit is op zich een interessant
fenomeen dat verdient gediagnosticeerd te worden. Dat zal ik doen aan de hand van
de eerste twee echte literatuurgeschiedenissen van de Nieuwgriekse literatuur, toe-
vallig allebei geschreven in het Frans voor een buitenlands publiek: die van Rizos
Neroulos en Rangavis.

Jakovakis Rizos Neroulos

Rizos Neroulos is al eerder genoemd. Hij was de oom van Soutsos die hem de hemel
in prees omdat hij ‘in de tijd van slavernij vrije ideeën verwoordde’. Deze Fanari-
oot, die hoge functies bekleedde in de semi-autonome prinsdommen Wallachije en
Moldavië, moest tijdens de onafhankelijkheidstrijd, net zoals zoveel van zijn lotge-
noten, vluchten om zich het vege lijf te redden. Die vlucht voerde hem, via om-
zwervingen door Duitsland en Italië, uiteindelijk naar Genève. Daar werd hem ge-
vraagd een lezing te geven over het moderne Griekenland. Maar hij had zoveel te
zeggen dat het een reeks van lezingen werd, niet zozeer over het moderne Grieken-
land in het algemeen, maar over de geestelijke ontwikkeling en de literatuur van de
Griekse natie in wording. In hetzelfde jaar dat hij die lezingen hield, in 1827, wer-
den ze gepubliceerd; een tweede, uitgebreide editie verscheen reeds het jaar daar-
op, in 1828.13 Van die editie van 1828 verscheen een jaar later een vertaling in het
Nederlands, van de hand van een zekere De Gelder,14 een Leidse classicus en arabist,
die bekend is geworden door zijn pogingen het onderwijs te hervormen in de rich-
ting van de latere HBS. Zijn pleidooien vonden echter geen gehoor bij de minister,
omdat ministers nu eenmaal niet luisteren naar verstandige ideeën van docenten.15

Maar toen De Gelder zijn vertaling publiceerde, was hij nog geen gemankeerde on-
derwijshervormer, maar een armlastige graecus die moest bijschnabbelen om te
overleven en die, net zoals veel tijdgenoten, gemeend moet hebben dat de Griekse
zaak bijval en steun verdiende. Rizos Neroulos’ literatuurgeschiedenis begint bij
Homerus – waar anders? In vogelvlucht behandelt hij dan de literatuur van de illus-
tere voorouders tot Philippus en Alexander de Grote, de Macedoonse bruten die
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het Griekse volk zouden knechten. Toen de Grieken hun vrijheid verloren, begon
het verval – een verval dat maar liefst 2000 jaar zou duren totdat het vrijheidsstre-
ven van de Grieken weer vleugels kreeg, het wenkend perspectief van de onafhan-
kelijkheid lokte, en de natie als een feniks uit de as verrees. De Hellenistische, de
Romeinse en de Byzantijnse periodes leverden niets lezenswaardigs op, want alle
teksten uit die barre tijden van slavernij waren gesteld in ‘literair Grieks’ dat niet
overeenkwam met de taal van het vrije Griekendom. Pas rond 1700 bespeurt men
een kentering wanneer dankzij de Kerk en de Fanariotische elite het Griekse volk
wederom een zekere mate van autonomie verkrijgt. Pas dan kan men spreken van
een nationale Griekse literatuur. 16

Enig commentaar is hier op zijn plaats. Ten eerste bemerken we een totale iden-
tificatie met de Ouden: Homerus is in zekere zin al een Nieuwgriekse dichter. Ten
tweede lezen we dat literatuur niet kan bloeien onder vreemde heerschappij – daar
rekent Rizos Neroulos ook Alexander de Grote toe, daar rekent hij ook de Byzan-
tijnse keizers toe. De heroriëntering op de Byzantijnen begint onder Griekse intel-
lectuelen pas rond 185017 en de inburgering van Alexander de Grote als Griek be-
gint ook pas rond die datum.18 Ten derde zien we dat de maatstaf voor ware
literatuur de volkstaal is – alleen bedoelt Rizos Neroulos hier niet de taal van gewo-
ne Grieken mee, maar de taal van geletterde intellectuelen, zoals hijzelf. En ten
vierde is het duidelijk dat hij de Fanariotische elite, waartoe hij behoorde, presen-
teert als de wegbereiders die de opstand van de Griekse natie in 1821 mogelijk heb-
ben gemaakt. In niet-Fanariotische bronnen worden de Fanarioten gewoonlijk
voorgesteld als verraders van de Griekse zaak. Zoals altijd ligt de waarheid ergens in
het midden.19

Aan het einde van zijn boek behandelt Rizos Neroulos de literatuur in de volks-
taal. Zoals te verwachten is, is hij uiterst negatief over elke tekst die niet voldoet aan
zijn taalideaal. De liefdesroman ‘Erotokritos’ en andere Kretenzische Renaissance-
teksten zijn (ik citeer uit de vertaling van De Gelder) ‘gebrekkig door platheid van
stijl, door de slaafsche navolging der Italiaansche letterkunde en door hunne walge-
lijke langdradigheid. Deze eerste proeven eener nieuwe dichtsoort, ontbreekt het
geheel aan houding, nationaliteit, en plaatselijk karakter; men vindt in dezelve geen
spoor van de beoefening der ouden; geene kennis van kunstregelen.’ De twee dich-
ters die heden ten dage beschouwd worden als de grondleggers van de Nieuwgriek-
se literatuur, Kalvos en Solomos, worden gehekeld als tweederangs literatoren: Kal-
vos omdat hij rare beelden gebruikt en een rare metriek hanteert, Solomos omdat
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hij zich bedient van vulgair Grieks, hetgeen zeer te betreuren valt omdat hij in alle
andere opzichten een bekwaam dichter is. Dat Rizos Neroulos deze twee moderne
dichters met name noemt, is omdat de Oden van Kalvos en de Hymne op de Vrijheid
van Solomos bij het filhelleense publiek van Genève goed bekend waren. Hij wilde
zijn toehoorders duidelijk maken dat deze gedichten, hoe vaderlandslievend ook,
niet representatief waren voor de echte, beschaafde Nieuwgriekse literatuur. Het is
zeer interessant om te zien dat Rizos Neroulos uiterst positief was over de volkslie-
deren over de ‘kleften’, gewapende lieden in de bergen die van banditisme leefden
en die tijdens de opstand een belangrijke rol zouden spelen. Natuurlijk moet Rizos
Neroulos niets hebben van de taal waarin deze liederen gesteld zijn, maar hij ziet de
kleften als een soort vrijheidstrijders avant la lettre. Ik citeer: ‘Deze eenvoudige en
kunstelooze dichtsoort onderscheidt zich door mannelijke en ongedwongen
schoonheden ... de klephtische dichtsoort is van zeer vroegen ouderdom en klimt
misschien tot de eerste tijden der verovering op. Er bestaat eene menigte van deze
vaderlandsche zangen, die in het geheugen der Grieken bewaard worden...’ Hier
zien we de invloed van de Franse historicus Claude Fauriel die drie jaar daarvoor
een collectie van Griekse volksliederen had uitgegeven in het origineel en in verta-
ling – een uitgave die in Europa mateloos populair was. In de inleiding op deze uit-
gave werden de kleften verheerlijkt als waarlijk vrije Grieken, die de nationale cul-
tuur tegen de Turkse potentaten verdedigd hadden. Net zoals in het geval van
Kalvos en Solomos, wier gedichten doorgedrongen waren tot de Europese filhelle-
nen, gaat Rizos Neroulos uit van wat hij bekend mocht veronderstellen bij zijn ge-
hoor: namelijk Fauriels editie van de kleftische liederen. Hij wijst de taal van die lie-
deren af – te volks, te vulgair. Maar hij neemt de romantische verheerlijking van het
volk als directe nazaten van de Ouden en als voorvechters van de Griekse vrijheid
zonder slag of stoot over.20

Alexandros Rizos Rangavis

De tweede literatuurgeschiedenis die ik met u wil behandelen, die van Alexandros
Rizos Rangavis, is in etappen geschreven.21 De eerste versie dateert uit 1853-1856.
In die jaren werkte Rangavis mee aan een Atheens tijdschrift dat zich ten doel had
gesteld de rest van de wereld op de hoogte te houden van de machtig interessante
ontwikkelingen in het Koninkrijk Griekenland. De titel van dit Franstalige tijd-
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schrift is enigszins curieus: Le Spectateur de l’ Orient. Dus niet: de la Grèce, zoals men
zou verwachten; maar: de l’Orient. Nu is het wel zo dat de Grieken in dezelfde jaren
dat dit tijdschrift verscheen zich hadden ingebeeld dat zij Constantinopel moesten
heroveren op de Turken, hetgeen gepaard ging met een heroriëntatie op het Byzan-
tijnse verleden. Maar tegelijkertijd veranderde er maar weinig aan de collectieve
verering van de illustere voorouders, de oude Grieken. Hoe men deze twee zaken
wilde verenigen, dus enerzijds de obsessie met de oude Grieken en anderzijds het
irredentistisch verlangen naar herovering van voormalig Byzantijns grondgebied, is
onduidelijk – net zoals zoveel onduidelijk is aan de ‘Grote Idee’, zoals dit streven
heette.22 Hoe het ook zij, in Griekse negentiende-eeuwse publicaties, waarin aange-
drongen wordt op herovering van Constantinopel en Klein-Azië, zie je vaak dat
Grieken zichzelf geografisch in het Oosten situeren, in de Oriënt. Maar men dient
wel te beseffen dat de term ‘Oosten’ alleen bestaat bij gratie van de term ‘Westen’:
het is uiteindelijk het dominante Westen, ons gedeelte van Europa, dat bepaalt waar
het Oosten begint.

Om op het onderwerp terug te komen, Rangavis publiceerde dus een reeks arti-
kelen in Le Spectateur de l’Orient, onder de titel ‘Schetsen van de Nieuwgriekse lite-
ratuur’. Deze artikelen werkte hij uit door een hoop nieuwe gegevens toe te voegen
en door sommige passages waar hij achteraf gezien niet tevreden over was, te
schrappen. Het eindproduct heet Histoire littéraire de la Grèce moderne, een tweedelig
overzicht dat pas in 1877 in Parijs zou verschijnen. Dit is in feite de eerste echte lite-
ratuurgeschiedenis die we hebben, met de nadruk op het woord ‘geschiedenis’,
want het werk van Rizos Neroulos, dat ik net behandeld heb, mist elk historisch
perspectief. Hij presenteert de literatuur als een statisch geheel, zonder enige ont-
wikkeling. Er is de nationale literatuur: die gedijt zolang er een zekere mate van au-
tonomie en vrijheid is, dus eerst bij de oude Grieken, daarna bij de Fanarioten.
Maar Rizos Neroulos is niet in staat om de opeenvolgende stadia van de Griekse
literatuur als een beweging in de tijd te zien en om de teksten die hij behandelt his-
torisch te contextualiseren. Deze tekortkoming kan hem evenwel niet aangerekend
worden, als men bedenkt dat het historicisme, de intellectuele stroming die de na-
druk legde op het vergankelijke en tijdelijke karakter van alle menselijke bezighe-
den, pas in de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw in Griekenland zou
doorbreken. En zelfs toen duurde het nog heel lang voordat dit paradigma dominant
zou worden in de Griekse wetenschappelijke wereld.

14

MARC D. LAUXTERMANN



Bij Rangavis zien we een eerste poging om de literatuur van de voorbije eeuwen
vanuit een historisch perspectief te beschrijven, ook al moet gezegd worden dat het
resultaat van een bedroevend laag niveau is. Hij laat zijn literatuurgeschiedenis be-
ginnen met 1453, de val van de Stad, toen het leek alsof het Griekendom voorgoed
de geest zou geven – maar om de leuze aan te halen die Grieken op momenten van
bevlogen vaderlandsliefde plegen te citeren, ‘Hellas sterft nooit en te nimmer’. In
het verlengde hiervan probeert Rangavis aan te tonen dat het eeuwige Griekendom,
hoewel beroofd van zijn vrijheid, in de jaren na 1453 zeker niet aan het zieltogen
was. Als men maar aandachtig in de duisternis van de jaren van overheersing en sla-
vernij tuurde, dan waren er genoeg flikkerende lichtpuntjes waar te nemen – teke-
nen van leven, die naarmate de tijd voortschreed, steeds feller opvlamden en steeds
hoger oplaaiden, met als apotheose natuurlijk de Griekse opstand van 1821. Ran-
gavis onderscheidt vijf brandhaarden van Grieks verzet: namelijk, de dappere klef-
ten en hun liederen, de Venetiaans-Griekse mengcultuur op Kreta, de naar West-
Europa gevluchte Byzantijnen die een bijdrage zouden leveren aan het humanisme,
het patriarchaat te Constantinopel dat het Griekse onderwijs instandhield, en als
laatste, u kunt het bijna al raden, de Fanarioten die het verlichtingsdenken zouden
uitdragen en de opstand zouden voorbereiden. Terwijl Rizos Neroulos de
geschiedenis, welhaast ex nihilo, in de gouden eeuw van de Fanarioten laat begin-
nen, zien we bij Rangavis een serieuze poging om vat te krijgen op de post-Byzan-
tijnse periode en om de geboorte van de Griekse natie en haar literatuur te boeksta-
ven. Dat Rangavis soms pijnlijke blunders maakt, kan hem amper aangerekend
worden als men bedenkt dat er toen nog lang niet zo veel bekend was over de perio-
de 1453-1821 als heden ten dage. En dat hij uiterst kritisch is over de renaissance-
literatuur op Kreta in de volkstaal, ligt voor de hand bij iemand die zijn hele leven
geprobeerd heeft het Grieks van vreemde smetten te ontdoen.23

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het lange stuk dat over de negentiende-
eeuwse literatuur gaat, teksten in de katharevousa de hemel in geprezen worden en
teksten in de volkstaal uiterst negatief behandeld worden. Zo waren de spelregels
toen in Athene. Curieus is misschien alleen dat Rangavis, in het stuk dat over de
poëzie in geleerd Grieks gaat, maar liefst eenderde van het aantal pagina’s aan de ge-
dichten van hemzelf, zijn vader en zijn kinderen wijdt. De goede man leed duidelijk
niet aan valse bescheidenheid, laten we het daar maar op houden.24

Maar om terug te keren bij de literatuur van voor de opstand, het meest opval-
lende en meteen ook het meest interessante aan het overzicht dat Rangavis biedt, is
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dat hij zijn literatuurgeschiedenis begint met de ‘kleftika’, de liederen over de klef-
ten. Deze liederen werden mondeling overgeleverd en zijn pas in de negentiende
eeuw opgetekend.25 Zoals altijd het geval is met orale poëzie, bestaan er net zoveel
versies als er zangers zijn die ze voordragen. Er zal heus wel ooit een oertekst zijn
geweest waarop al die versies teruggaan, maar het origineel is niet te reconstrueren
– en het is dan ook onmogelijk om een volkslied te dateren. In de negentiende eeuw
waren ze op dit punt wat naïever en onbevangener dan wij tegenwoordig. De mees-
te Grieken, en overigens ook de meeste buitenlanders, meenden dat de orale tradi-
tie de ‘missing link’ vormde tussen de oude en de nieuwe Grieken, en in het kader
van dit continuïteitsdenken was er een duidelijke tendens om de volksliederen zo
vroeg te dateren als maar enigszins mogelijk was.26 Hoe ouder, hoe beter – dat was
het idee. Rangavis doet eigenlijk precies hetzelfde. Door de kleftika helemaal aan
het begin te behandelen, direct na de inname van Constantinopel, postuleert hij in
feite dat die liederen veel ouder zijn dan ze ogenschijnlijk lijken te zijn. Bij hem en
zijn tijdgenoten wordt dit ook nog overgegoten met een nationalistisch sausje. Het
verhaal dat door hem – en niet alleen door hem, maar ook door anderen – wordt
opgedist, klinkt ongeveer als het begin van Asterix en Obelix: ‘Zo’n 500 jaar gele-
den was heel Hellas (zo heette Griekenland toen) bezet door soldaten van Mechmet
II, de Ottomaanse veldheer. Héél Hellas? Nee, een kleine minderheid in de bergen
bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de
Ottomanen in de omringende gewesten bepaald niet gemakkelijk...’ Net zoals de
dappere Gallische strijders in die kleine nederzetting, verzetten de Griekse Aste-
rixen en Obelixen zich van meet af aan tegen de vreemde overheersing en bewaar-
den hun onafhankelijkheid te allen koste.

Dit is hoe Rangavis het zelf verwoordt: ‘Ook al was het land verzonken in het
duister van slavernij, toch heerste de vrijheid op de bergtoppen. Dappere lieden die
op God en hun karabijn vertrouwden, hebben hun onafhankelijkheid bewaard op de
bergkammen van de Olympus en de Pindus, en hun triomfantelijk wapengekletter
was een voortdurende aanklacht tegen het lot van hun onderworpen vaderland. De
strijd was hun bestaan, en de wraak en de vrijheid de sentimenten die hen beziel-
den. Zij waren het ongeletterde, maar springlevende lover dat aan de gevelde boom
ontsproot; en dit restant van onafhankelijk bestaan, deze karakteristieke loot van
nationale eigenheid, vond zijn weerklank – hoe kon het anders? – in de literatuur.’27

Einde citaat. Wellicht ten overvloede, maar wat de oplettende luisteraars hier opge-
vallen zal zijn, is dat er pal na 1453 sprake is van een ‘onderworpen vaderland’, dat
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de kleften gewapenderhand trachtten te verdedigen: ‘leur patrie asservie’. Wat
mag dat in godesnaam betekenen? Was het alom verguisde Byzantium het vaderland
dat door de Turken geknecht werd en ten tijde van 1821 wederom bevrijd werd?
Hoe moeten we ons dit precies voorstellen? Wat betekent die term ‘vaderland’?

Het feit dat Rangavis zijn literatuurgeschiedenis laat beginnen in 1453, geeft al
aan dat hij Byzantium niet als een voorloper van de Nieuwgriekse natiestaat be-
schouwde; anders was hij wel midden in de middeleeuwse periode begonnen. Maar
impliciet neemt hij bepaalde elementen van een historiografisch schema over, dat in
zijn tijd steeds meer aanhangers begon te winnen. Dat is het schema van de histori-
sche continuïteit tussen de drie fasen van het Griekendom: Oudheid, Middeleeu-
wen en moderne tijd (Hellas, Byzantium en Griekenland). Een van de tegenstan-
ders van dit tamelijk simplistische schema, Koumanoudis, spreekt schamper van de
‘Zambeliopaparrigopoulische historische school’, daarmee verwijzend naar de
twee grondleggers van deze vorm van historiografie: Zambelios en Paparrigopou-
los.28 Wat deze twee historici en hun leerlingen probeerden te bewijzen, is dat de
Griekse natie er altijd is geweest in de vorm van het volk, ook in tijden van onder-
drukking, zoals bijvoorbeeld de Romeinse overheersing. Het volk heeft altijd het
puur Griekse belichaamd, heeft de puur Griekse idealen en tradities instandgehou-
den, en heeft, ook in tijden van tegenslag, altijd het puur Griekse verlangen naar
vrijheid gekoesterd.29 Dit doet mij altijd denken aan een foto die ik ooit zag in een
Nederlandse reisgids, met drie Griekse vrouwen in traditionele klederdracht; het
onderschrift luidde: ‘Authentieke Griekse vrouwen, vreemd van Turkse smet’.

Onder invloed van de ‘Zambeliopaparrigopoulische school’ neemt de omineu-
ze datum 1453 bijna mythische proporties aan. Het wordt een ijkpunt in de nationa-
le geschiedenis. De gedachtegang die hierachter zit, is vrij simpel: in 1453 houdt
Byzantium voorgoed op te bestaan en dan breekt er een nieuwe tijd aan, die van de
onderdanigheid aan de Turkse overheersers. In die tijd van horigheid, de Tourkokra-
tia, begint er iets te borrelen bij het Griekse volk: een gevoel onderdrukt te wor-
den, een sentiment van spijt om de teloorgang van de vroegere glorie, een soort van
weerbarstige nationale trots. In de romantische mythologie is het volk heilig. Het
volk is er altijd geweest om gestalte te geven aan de nationale aspiraties. En natuur-
lijk duldt het volk geen vreemde overheersers. Net zoals een organisme dat van bui-
ten belegerd wordt door bacteriën en virussen, stoot het alles uit dat vreemd is; het
afweersysteem van de natie ontwikkelt lichaamseigen stoffen om het gevaar te eli-
mineren. Die lichaamseigen stoffen zijn de expressievormen van de nationale cul-
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tuur. Bij Spyridon Zambelios, een van de twee grondleggers van de nieuwe histori-
sche school, treft men een soort Hegeliaans schema aan: these, antithese, synthese.
De these is dat het volk de puurste belichaming is van het Griekendom door de
eeuwen heen, maar dat het volk in de Byzantijnse periode geen recht van spreken
had. De antithese is dat de buitenlandse overheersers, eerst Franken, later Turken,
korte metten maakten met de Byzantijnse elite die het volk onderdompelde in on-
begrijpelijk archaïsch Grieks. De synthese is dat het volk, bevrijd van die elite maar
evenzeer gekant tegen het vreemde element in zijn cultuur, eindelijk uitdrukking
kon geven aan zijn diepere zelf, d.w.z. zijn volkseigen aard, zijn nationale zelfbe-
wustzijn.30

Door het volk voor te stellen als het dragende element van het Griekendom
door de eeuwen heen, slagen Zambelios en Paparrigopoulos erin de continuïteit
van de Griekse natie te bewijzen – tenminste, als men bereid is hen te volgen in hun
vooronderstelling dat het volk een historisch onveranderlijke entiteit is. Doet men
dat niet, dan zakt hun theorie als een kaartenhuis in elkaar. Het is duidelijk dat
Rangavis in zijn literatuurgeschiedenis het historiografische schema van Zambelios
en Paparrigopoulos klakkeloos overneemt. Zijn enige bijdrage aan het historische
debat is dat hij de term ‘vaderland’ gebruikt in plaats van ‘natie’, en daarmee de na-
tiestaat van de negentiende eeuw terugprojecteert op de periode vlak na 1453.
Maar dit is slechts een onzorgvuldigheid in zijn betoog, die begrijpelijk is als men
bedenkt dat de begrippen ‘natiestaat’ en ‘natie’ in het verwarde discours van de ro-
mantici nagenoeg uitwisselbaar zijn. Dit verklaart waarom hij aan de ene kant By-
zantium niet in zijn beschouwing opneemt, want dat is niet volks genoeg, maar aan
de andere kant wel meent dat de kleften de wapens opnemen om het onderworpen
vaderland te bevrijden. Op deze wijze wordt het ‘vaderland’ een soort onwerkelijk
schimbeeld, dat er niet was zolang Byzantium bestond, maar er op miraculeuze wij-
ze wel was toen Byzantium ophield te bestaan.

Om terug te komen op die kleften en hun liederen, het is nogal curieus dat lie-
deren die pas in de negentiende eeuw uit de mond van zangers werden opgetekend,
helemaal aan het begin van Rangavis’ literatuurgeschiedenis behandeld worden.
Zijn die liederen dan zo oud? Nee, dat zijn ze niet.31 Toch zien we dat Rangavis’
voorbeeld tot op de dag van vandaag gevolgd wordt. Bijna alle literatuurgeschiede-
nissen, of ze nu in 1453 of eerder beginnen, vangen aan met een exposé over de
volksliederen, die daarmee chronologisch in een soort voorstadium van de Nieuw-
griekse filologie geplaatst worden. Zelfs de beste literatuurgeschiedenis, die van
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Dimaras, lijdt aan dit euvel. Ook daar zien we dat het eerste hoofdstuk gewijd is aan
de volksliederen, die klaarblijkelijk dateren van voor de twaalfde eeuw, want daar
begint zijn eigenlijke uiteenzetting. De titel van dat eerste hoofdstuk is al even cu-
rieus: ‘De Ouden leven nog’.32 Niet alleen zijn de volksliederen de oudste testimo-
nia van het Nieuwgrieks die ons zijn overgeleverd, maar ook vormen zij het bewijs
dat de natie er altijd geweest is, van de Oudheid tot op de dag van heden. Dat is nog
eens een sprong in de tijd!

Natie en natievorming

Wat Rangavis, Dimaras en alle schrijvers van Nieuwgriekse literatuurgeschiedenis-
sen doen, of ze nu de katharevousa aanhangen of de volkstaal bepleiten, is in feite
hetzelfde. Door de nare taalstrijd die tot 1974 gewoed heeft, en in sommige gele-
dingen van de Griekse maatschappij nog steeds als een open wond blijft etteren,
menen wij ten onrechte dat taal het enige criterium is dat van belang is in de Griek-
se natievorming. Maar is dit echt zo? Staren we ons niet blind op die eeuwige taal-
strijd? Zijn er niet ideologische denkbeelden die, los van de taalstrijd, van generatie
op generatie doorgegeven worden omdat niemand de moed heeft, of zelfs maar de
aandrang voelt, om ze in twijfel te trekken? Is de dominante positie die de volkslie-
deren, de dimotika, in het literatuuronderwijs bekleden, omdat ze zogenaamd de
continuïteit van de Griekse natie bewijzen, een leerstuk dat geen verder betoog be-
hoeft? Spreekt het vanzelf dat wij de canon (eerst gevormd door de Fanarioten, la-
ter bijgesteld door Palamas) klakkeloos overnemen? Wordt het niet hoog tijd dat
wij ons vragen gaan stellen over de natie als mythisch begrip dat ten grondslag ligt
aan de vorming van de nationale literatuur?

Dit zijn allemaal vragen die ik hier niet ga beantwoorden. Wel wil ik u er op wij-
zen dat alle literatuurgeschiedenissen, vanaf Rizos Neroulos en Rangavis tot op de
dag van vandaag,33 ten eerste uitgaan van de feitelijke en de symbolische grenzen van
de natiestaat en ten tweede de natie als entiteit die al bestond voordat er een natie-
staat was, postuleren. Van beide vooronderstellingen zal ik u schrijnende voorbeel-
den geven.

Ten eerste, de gedachte dat landsgrenzen en literatuur samenvallen. Dit bete-
kent dat alles wat buiten de grenzen van de Griekse staat geschreven is, automatisch
minder de moeite waard is. Vandaar dat de moderne Cypriotische literatuur in
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Griekenland amper bekend is. Vandaar dat de Alexandrijn Kavafis altijd een buiten-
beentje is gebleven.34 Vandaar dat de levendige literaire cultuur van Constantinopel
en Klein-Azië in de negentiende eeuw stelselmatig onderbelicht wordt. Vandaar dat
de Griekse literatuur, die thans geschreven wordt in de diaspora, niet voor vol
wordt aangezien, maar op z’n hoogst als exotisch bloempje in den vreemde wordt
beschouwd. Door de staat Griekenland als maatstaf te nemen, wordt de niet-Hella-
ditische literatuur verwaarloosd en wordt het supranationale ideaal van het Helle-
nisme als cultuurgoed gemarginaliseerd. Aan het eind van de negentiende eeuw
schreef de Cypriotische dichter Vasilis Michaïlidis: H RwmiosÚnh en ful» sunÒtziairh

tou kÒsmou, kanšnaj den euršqhken gia na thn hxhle…yei.35 Dat betekent: ‘De Grieken
zijn een volk ontstaan gelijk met God z’n schepping, nog nooit is iemand opgestaan
die het uit wist te roeien.’ In het lange epische gedicht waarin deze verzen voorko-
men, wordt verhaald over de tragische dood van aartsbisschop Kyprianos die op 9
juli 1821 vermoord werd omdat de Turken hem ervan verdachten gemene zaak te
maken met de opstandelingen op het Griekse vasteland. Michaïlidis’ nationalis-
tische heldendicht kan niet los gezien worden van het verlangen naar enosi, de een-
wording van Cyprus en Griekenland. Die eenwording is er niet gekomen – wat ook
maar goed is, want anders was Cyprus een ingedutte provincie van Griekenland ge-
worden, en niet de bloeiende cultuur die het nu is. Maar het is zeker navrant te noe-
men dat van Michaïlidis’ ideaal van een overkoepelend Griekendom dat zich niet
beperkt tot Athene en contreien, maar de landsgrenzen ontstijgt, geen spatje meer
over is. Het hellenisme als cultuurideaal is voorbij. Wat er voor in de plaats is geko-
men, is een fixatie op het helladisme, de cultuur van de staat Griekenland. Het zal u
dan ook niet verwonderen dat de naam van Vasilis Michaïlidis in Nieuwgriekse lite-
ratuurgeschiedenissen schittert door afwezigheid, en dat alleen Cyprioten en vaki-
dioten als ik nog weten wie hij was, namelijk een groot dichter.

Ten tweede, de gedachte dat de natie bestaat voordat de natiestaat opkomt. Ik zal
de laatste zijn om te ontkennen dat er zich in de loop van de tijd een soort van natio-
naal bewustzijn ontwikkelde, dat uiteindelijk culmineerde in de Griekse opstand.
Maar ik weiger te geloven dat de natie, zoals die geleidelijk is ontstaan na de onaf-
hankelijkheid, in alle opzichten overeenkomt met de natie die zich voor de Griekse
opstand, in statu nascendi, begon te vormen. Ik zal u niet vervelen met een langdra-
dig betoog over hoe ik denk dat de ontwikkeling van de Griekse natievorming pre-
cies in zijn werk is gegaan; maar neemt u van mij aan dat de voorstellingen die men
zich in de negentiende en de twintigste eeuw over de natie heeft gemaakt, in het ge-
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heel niet beantwoorden aan wat men daaromtrent dacht vóór de Griekse onafhan-
kelijkheid. Om een concreet voorbeeld te geven, in de hagiografische literatuur
over Rigas Velestinlis wordt deze achttiende-eeuwse revolutionair tot op de dag van
vandaag gepresenteerd als een voorvechter van een vrije Griekse staat, terwijl hij in
werkelijkheid een politieke, sociale en culturele hervorming van het Ottomaanse
Rijk nastreefde. Wat hij wilde was een multi-ethnische rechtsstaat, geschraagd op
de principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap, en geleid door een politieke
elite, die weliswaar de Griekse taal machtig moest zijn, maar niet noodzakelijker-
wijs van Griekse origine hoefde te zijn. Rigas was zelf een Vlach, niet een Griek –
en zijn keuze voor het Grieks als taal van de elite heeft alles te maken met de gepri-
viligiëerde status die het Grieks als taal van het onderwijs en de cultuur op de
Balkan genoot. Met een paar uitzonderingen is alles wat je over Rigas in de secun-
daire literatuur aantreft een tendentieuze vertekening van zijn gedachtegoed.36 Laat
ik een ander voorbeeld geven: Adamandios Korais, een tijdgenoot van Rigas en een
andere heilige van de Griekse historiografie. Keer op keer kun je lezen dat Korais de
bedenker van de negentiende-eeuwse katharevousa zou zijn,37 en keer op keer kun
je dan bij anderen lezen dat dat een misvatting is, wat het inderdaad ook is.38 Maar de
vraag is natuurlijk waarom er telkens weer idioten opduiken die, niet gehinderd
door enige kennis van zaken, deze misvatting blijven verkondigen. Nu is het wel zo
dat wij ‘omringd’ worden ‘door gevaarlijke gekken’, zoals W.F. Hermans, die altijd
gelijk had, ook als hij het niet wilde, aan den lijve heeft mogen ondervinden, maar je
zou zeggen dat zo’n gekte toch ergens vandaan moet komen. Dat doet-ie ook. De
gekte heet nationalisme en de patiënt heet natie. Het ziektebeeld is dat de natie aan-
neemt dat ze altijd heeft bestaan en nooit veranderd is, en een van de symptomen is
een systematische verdraaiing van de historische werkelijkheid, als die niet strookt
met de vooronderstellingen die de natie over zichzelf heeft. Omdat de taalstrijd
zo’n fundamentele rol heeft gespeeld in het proces van natievorming, meent de na-
tie dat de twee kampen, demoticisten en puristen, ook al voor de onafhankelijkheid
precies dezelfde ideologische standpunten huldigden als in de late negentiende en
twintigste eeuw. Ten tijde van Korais woedde er wel een taalstrijd, maar die ging
tussen archaïsten en aanhangers van de taal die door de elite gesproken werd. Korais
behoorde tot het tweede kamp. Hij bepleitte het gebruik van de voertaal van de be-
schaafde kringen, die alleen ontdaan moest worden van Turkse en andere leen-
woorden. De puristen van de negentiende eeuw, daarentegen, waren voorstanders
van een taal die zo veel mogelijk op het Oudgrieks moest lijken – een taal waar Ko-
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rais van gegruwd zou hebben. Zelfs in het geval van twee auteurs die aan de voor-
avond van de Griekse opstand leefden en die heden ten dage een ereplaats innemen
in het pantheon van de vaderlandse geschiedschrijving, zien we dat de historische
werkelijkheid geweld wordt aangedaan. Het is fout om de natiestaat als uitgangs-
punt te nemen voor de beoordeling van literatuur die van voor de onafhankelijkheid
dateert. Want zo’n uitgangspunt verheldert niets. Integendeel, het leidt tot obscu-
rantisme en een schrijnend onvermogen zich te verplaatsen in de maatschappelijke
en politieke context van een wezenlijk ander tijdperk.

Ik begon deze rede met een citaat: ‘In liefelijke borst, aan Bosporus z’n rand,
ontlook de dichtkunst van ons nieuwe Griekenland.’ Als je terugblikt op de laatste
twee eeuwen, dan klinken deze woorden plotseling wrang en roepen ze een gevoel
van onbestemde weemoedigheid op. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat
het Griekendom aan de Bosporus en in de hele Oriënt bijna spoorloos is verdwe-
nen; de term ‘etnische zuivering’ dateert niet van Srebrenica, maar is het sinistere
schrikbeeld dat de Balkan al twee eeuwen lang teistert. Die weemoedigheid om wat
voorgoed voorbij is, vloeit ook voort uit het feit dat van de bloeiende Fanariotische
cultuur van voor 1821, maar ook van lang na de opstand, weinig over is in het col-
lectieve geheugen van de Griekse natiestaat. De natiestaat schept zijn eigen gren-
zen, en wat daarbuiten ligt, is terra incognita. De natie schept zijn eigen verhaal, en
wat daar niet in past, wordt doodgezwegen. Zo simpel is het. Maar het kan ook an-
ders. Wie oog heeft voor de rafelranden en de marges en de onvolkomenheden, en
wie bereid is te luisteren naar de tegenstemmen en de dissonanten, ontdekt dat de
historische werkelijkheid veel complexer, veel weerbarstiger, en uiteindelijk ook
veel interessanter is dan het dominante discours ooit kan zijn. En hier wilde ik het
maar bij laten. De rest is geschiedenis.

Dankwoord

Aan het einde van mijn rede aangekomen, is het mij een aangename plicht om een
kort dankwoord uit te spreken. Laat ik op de eerste plaats alle instanties bedanken
die in hun onmetelijke wijsheid hebben besloten mij te benoemen: het College van
Bestuur, de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Afdeling Taal- en letterkunde.
Ik hoop hun vertrouwen niet te zullen beschamen.
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Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn leermeesters. Sommigen waren al
dood toen ik mij in het Grieks begon te verdiepen, maar hun wetenschappelijke er-
fenis leeft voort en ik denk met eerbied terug aan wat zij voor de studie van het By-
zantijns en het Nieuwgrieks hebben betekend: de oude Krumbacher, Paul Maas,
Leo Sternbach die op 76-jarige leeftijd naar een concentratiekamp is afgevoerd, Sil-
vio Mercati, de grote Sykoutris die door kleine, afgunstige mannetjes kapot is ge-
maakt, Dimaras, Panagiotakis en vele anderen. Op mijn werkkamer kijk ik aan
tegen het portret van Hesseling, de eerste hoogleraar Nieuwgrieks in Nederland; ik
beschouw het als een grote eer in zijn voetstappen te mogen treden.

Van andere leermeesters heb ik persoonlijk les gehad. Laat ik beginnen met de
graeci: Cees Ruijgh, wiens kennis van de Griekse taal, in alle diachronische stadia,
een werkelijk verpletterende indruk maakte en nog steeds maakt, Jan-Maarten Bre-
mer en Marietje van Erp Taalman Kip die, elk op hun eigen wijze, mij ontvankelijk
hebben gemaakt voor de schoonheid van de Oudgriekse literatuur, Albert Rijksba-
ron die niet te beroerd was om een vulgaire tekst als een liefdesromannetje uit de
Romeinse periode te behandelen, en vele anderen. Ook al ben ik de studie van de
klassieken ontrouw geworden, ik ben hun zeer erkentelijk voor hun prachtige
onderwijs.

Op Byzantinologisch gebied ben ik geschoold door Jean-Louis van Dieten, met
wie ik het meestal fundamenteel oneens was; maar onenigheid met iemand van zijn
kaliber scherpt de geest. Mijn andere leermeester was en is Wolfram Hörandner,
van de Universiteit van Wenen, van wie ik meer geleerd heb dan in woorden uitge-
drukt kan worden.

En dan nu de neograeci. Wim Bakker kon helaas niet komen, maar als hij hier
zou zijn, zou ik tegen hem zeggen: beste Wim, ik denk in liefde terug aan jouw be-
vlogen betogen over Nieuwgriekse poëzie – zelfs dichters van wie ik niet bijzonder
houd, zoals Elytis, kwamen tot leven als jij over hen sprak. En beste Wim, als ik nu
zelf college geef over het verbaal aspect, dan herinner ik mij hoe jij mij ooit school-
de in die materie, en dan draag ik jouw kennis – zo goed en zo kwaad als het gaat –
over aan een volgende generatie.

Kostas Dimadis, nu hoogleraar in Berlijn, kon ook niet aanwezig zijn. Voor het
college literatuur kreeg ik van hem ooit een 10 voor inhoud, maar een onvoldoende
voor taal – zo belabberd was mijn Grieks. Dat het nu beter gaat op dat vlak, dank ik
aan de eindeloze gesprekken die ik met hem voerde – over van alles, van verhitte ge-
sprekken over politiek tot felle discussies over literatuur. Hij is de beste docent die
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ik ooit heb gehad, hij wist het beste naar boven te halen in zijn studenten, hij wist te
inspireren – dat is geen geringe verdienste.

Arnold van Gemert, mijn voorganger als hoogleraar Nieuwgrieks, heeft in een
moeilijke en vaak moeizame overgangsperiode leiding moeten geven aan ons insti-
tuut – en met succes, want anders zou ik hier nu niet staan. Beste Arnold, ik hoop
dat het woordenboekproject waaraan jij begonnen bent en waarvan jij nog steeds de
geestelijke vader bent – ook al geef ik er nu leiding aan als interim manager –, zal
leiden tot een mooi product waar jouw naam volkomen terecht op zal prijken.

Tot mijn huidige collega’s, Walter Brokkaar, Hero Hokwerda, Mariëtta Ioanni-
dou, Tatiana Markaki en Arthur Bot, en onze gastdocent Sonia Stamboulidou, wil ik
alleen zeggen dat ik hun bijdrage aan onze leerstoelgroep hogelijk op prijs stel. Ik
ben jullie allen dankbaar voor wat jullie doen. Dat wij zo’n hechte groep zijn, maakt
mijn werk als hoogleraar een stuk gemakkelijker.

Tegen de medewerkers aan het woordenboekproject, Marietje Wennekendonk-
Visser, Dimitra Schotman, Maria Boletsi en, wederom, Arthur Bot en Tatiana Mar-
kaki, wil ik mijn oprechte dankbaarheid uitspreken voor het feit dat zij ondanks alle
tegenslagen niet versagen, maar nijver blijven doorwerken. Jullie inzet is werkelijk
bewonderenswaardig.

Een leerstoelgroep kan niet goed draaien zonder de steun van het OBP. Wat zou
ik moeten zonder onze vakreferente, Ireen Beijerman, en onze onbezoldigde hulp
en toeverlaat op de bibliotheek, Daniël Koster? En het leven zou wel verdraaid lastig
worden zonder mijn secretaresse, Sonja van der Woude – het zonnetje in huis. Dat
ik hier sta, en niet in gedachten verzonken een mooi boek aan het lezen ben, heeft u
te danken aan haar; eergisteren nog herinnerde zij mij eraan dat er ook nog zoiets
was als een inaugurele rede. Deze universiteit staat er zich op voor dat zij midden in
de stad staat. Dan moet ze wel blij met ons zijn, twee geboren en getogen Amster-
dammers. Ik ben in ieder geval erg blij met jou, Sonja.

Beste studenten en oud-studenten, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat
ik van de drie taken van de hoogleraar – bestuur, onderzoek en onderwijs – de laat-
ste verreweg de belangrijkste acht en dat ik niets zo waardeer als jullie kritische vra-
gen. We leven in een tijd van een grenzeloos saaie eenvormigheid, die ons door de
commercie door de strot gedouwd wordt als onze eigen, hoogst individuele keuze.
Durf anders te zijn en neem nooit iets voor waar aan. We leven in een tijd dat mana-
gers ons wijsmaken dat alles wat waardevol is in geld uitgedrukt kan worden, elke
menselijke bezigheid gereduceerd kan worden tot iets planmatigs en doelmatigs, en
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al onze idealen vertaald worden in goedkope prietpraat. Verzet je hiertegen. Denk
tegendraads. We leven in een tijd dat woorden hun gewone betekenis hebben verlo-
ren, de leugen regeert en de taal verkracht wordt door politieke beuzelaars en op
gewin beluste marskramers. Trap niet in deze val. Spreek heldere taal en eis van an-
deren dat ze even duidelijk zijn. Het feit dat jullie hebben gekozen voor een zoge-
naamd ‘nutteloze studie’ als het Nieuwgrieks, geeft al aan dat jullie tegen de stroom
in durven te roeien ook al waait de wind de andere kant o p. Ik kan jullie slechts de
roeiriemen verstrekken, en eventueel een portolaan, een sextant en een kompas,
maar niet meer dan dat. De rest zullen jullie zelf moeten doen.

Lieve ouders, lieve familieleden, lieve vrienden – zonder jullie zou ik niet zijn
wie ik nu ben. Ik ben er trots op dat ik zulke geweldige mensen in mijn naaste omge-
ving heb. Jullie liefde betekent veel voor mij.

Dan hebben we ook nog Marjolijne Janssen. Lieve Marjolijne, ik had je al eerder
kunnen noemen als mijn collega proximus, degene met wie ik al vele jaren syllabi
samenstel en nadenk over onderwijsvernieuwing. Ik had je ook al eervol kunnen
vermelden als degene die mij steunt en van advies voorziet als ik in mijn onderzoek
weer eens vastzit. En toen ik het over het woordenboekproject had, had ik je ook al
kunnen prijzen voor de onbezoldigd geleverde computerondersteuning. Kortom,
jij bent mijn naaste medewerker – met de nadruk op het woord ‘naaste’. Maar bo-
venal ben jij mijn vrouw. Wat ik op het persoonlijke vlak allemaal aan jou te danken
heb, ga ik hier niet uit de doeken doen. Dat doe ik thuis wel, in alle beslotenheid,
met onze roodharige kater als immer welwillende toehoorder.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Het gedicht is voor de eerste keer afgedrukt in de
bundel: , Nafplio 1833; het is daarna vele keren herdrukt, onder
meer in: Soutsos 1916, p. 96-100.

2. Voor de dichter Alexandros Soutsos, zie Dimaras 1982, p. 242-254, en Moullas 1993,
p. 233-262.

3. Voor Athene als nieuwe hoofdstad (vanaf 1834) en symbool van nationale eenheid, zie
Bastéa 2000.

4. De literatuur over de taalstrijd is omvangrijk; voor een goed overzicht van recente da-
tum, zie G. Horrocks, Greek:a history of the language and its speakers, Londen & New York
1997, p. 334-365.

5. Degene die het meest bijgedragen heeft tot deze kentering en tot diep in de twintigste
eeuw zijn stempel heeft gedrukt op de canonvorming en het poëticale discours, is de
dichter en essayist Kostis Palamas: zie Apostolidou 1992 en Tziovas 1986.

6. Zie Voutsaki 2003, p. 232-241.
7. Voor een prachtig overzicht van de Griekse Romantiek en de ideologische onderstro-

men, zie Politis 1993.
8. In tal van publicaties heeft Paschalis Kitromilidis erop gewezen dat de moderne ideeën

omtrent de Griekse natie pas ontstaan zijn na de vorming van de Griekse natiestaat en
dat het derhalve historisch onjuist is om aan te nemen dat die ideeën in hun huidige vorm
al in eerdere perioden bestonden; zie de bundeling van zijn artikelen in: Kitromilides
1994 (zie met name studie XI).

9. Een prachtig voorbeeld is het gedicht, De geschiedenis van het joodse meisje Markada (ca.
1668), dat mateloos populair was totaan het begin van de negentiende eeuw, blijkens de
vele uitgaven en het feit dat het in het Armeens en het Turks vertaald is, maar dat schit-
tert door afwezigheid in moderne literatuurgeschiedenissen: zie A. di Benedetto Zim-
bone, ‘Note critiche alla ’, in: Panayotakis 1993, dl.
II, p. 641-660. Maar het is zeker niet het enige voorbeeld. In het algemeen wordt de
volksliteratuur van Constantinopel en de rest van de Balkan stelselmatig onderbelicht.

10. Nicetae Choniatae Historia, rec. I.A. van Dieten, Berlijn 1975, p. 441, 23-27.
11. Zie de bijdragen van Savvidis, Eideneier, Vitti, Alexiou, Kapsomenos, Kechagioglou en

Irmscher, in: Panayotakis 1993, dl. I, p. 35-105.
12. Zie J-Fr. Lyotard, The inhuman: reflections on time, Cambridge 1991, p. 25.
13. Neroulos 1828.
14. Neroulos 1829. De twee citaten die ik in mijn betoog aanhaal, zijn te vinden op p. 188-

189 van deze editie.
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15. Zie www.deschoolanno.nl/Artikelen/artjrg01-05/art40302, voor een electronische
versie van een artikel van J.C. van Heijningen-de Zoet over De Gelder, ‘Het Paedagogi-
um te Leiden’.

16. Neroulos 1828, p. 1-24.
17. Zie Ricks en Magdalino 1998.
18. Zie Politis 1993, p. 39-47.
19. Voor een studie over de hardnekkige vooroordelen tegen de Fanarioten, zie Dimaras

1982, p. 221-241.
20. Neroulos 1828, p. 152-164.
21. Zie G. Valetas [G. Balštaj], ‘EkdÒseij kai sÚnqesh thj neoellhnik»j grammatolog…aj

tou Alšxandrou Ragkab»’, in: Nša Est…a 19 (1936), p. 837-842.
22. Voor een excellente studie van de ‘Grote Idee’ en het politieke machtspel, zie Skopetea

1988.
23. Rangabé 1877, dl. I, p. 1-142.
24. Rangabé 1877, dl. II, p. 1-274.
25. Voor de oudste collecties van volksliederen, zie Politis 1984.
26. Over de bestudering van de volkscultuur in de 19de eeuw en de ideologische implicaties

daarvan, zie de klassieke studie van Herzfeld uit 1982. Voor de receptie van de akritische
liederen in diezelfde eeuw, zie Lauxtermann 2002.

27. Rangabé 1877, dl. I, p. 2-3.
28. Zie St. A. Koumanoudis [St.A. KoumanoÚdhj], Sunagwg» Nšwn Lšxewn, Athene 1900

(meermalen herdrukt; onder meer Athene 1998, met voorwoord van K.Th. Dimaras),
s.v. ZampelioPaparrhgopoÚleioj, met een verwijzing naar een niet nader geïden-
tificeerde publicatie uit 1851. Maar zoals Dimaras in zijn voorwoord, p. xxv, terecht op-
merkt, is het uitgesloten dat Koumanoudis al in 1851 naar de historische school van
Zambelios en Paparrigopoulos kon verwijzen, aangezien deze twee wetenschappers hun
ideeën pas in 1852-1853 publiekelijk zouden ontvouwen (zie volgende voetnoot).

29. Zambelios en Paparrigopoulos hebben hun ideeën in tal van publicaties uit de doeken
gedaan. De oudste publicaties waaruit hun nieuwe historiografische benadering blijkt,
zijn: Sp. Zambelios [Sp. Zampšlioj], 'Asmata dhmotik£ thj Ell£doj, Athene 1852; K.
Paparrigopoulos [K. PaparrhgÒpouloj], , Athene 1853
(de eerste versie; daarna uitgewerkt in verschillende banden met dezelfde titel, Athene
1860-1874).

30. Dit schema van Zambelios is al terug te vinden in zijn ellenlange inleiding op de `Asmata

dhmotik£ thj Ell£doj (zie voetnoot hierboven). In latere publicaties komt hij hier keer
op keer op terug, met lichte variaties: zie de herdrukken van zijn essayistisch werk in:
G.G. Alisandratos (red.) [G.G. Alisandr£toj],

, Athene 1999; A. Zervas (red.) [A. Zšrbaj],
, Athene 1998.

31. Zie Beaton 1980, p. 90-111; speciaal over de kleftika, p. 102-111.
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32. Dimaras 1987, p. 3-18.
33. Voor een overzicht van literatuurhistorische verkenningen in de 19de eeuw, zie Angelou

1988; voor een studie van 20ste-eeuwse literatuurgeschiedenissen, zie Kechagioglou
1980. Voor de hele periode, zie Jusdanis 1991, p. 108-113 en 119-121.

34. Om duidelijker te maken wat ik hiermee bedoel, in de bestaande literatuurgeschiedenis-
sen en ook in het literatuuronderwijs dat onze leerstoelgroep aanbiedt, wordt Kavafis
om puur chronologische redenen geplaatst tussen Palamas en Sikelianos/Kazandzakis;
maar daar heeft hij natuurlijk niets te zoeken. Het feit dat Kavafis eigenlijk pas na de
Tweede Wereldoorlog in Griekenland is doorgedrongen (en daarmee bedoel ik: alom
erkend als een waarlijk groot dichter, en niet alleen omhelsd door een kleine elite), geeft
al aan dat hij met de helladitische traditie weinig tot niets te maken heeft. Kavafis is een
dichter van wat zo mooi heet de me…zwn ellhnismÒj.

35. De uitgaven die tot mijn beschikking staan zijn de volgende: G. Katsouris [G. KatsoÚ-

rhj], , Nicosia 1987, p. 122; en een bewer-
king voor het toneel door de Theaterwerkgroep van de Universiteit van Cyprus (het Qe-

atrikÒ Ergast£ri Panepisthm…ou KÚprou, onder leiding van Michalis Pieris), getiteld:
’ , Nicosia 2001,

p. 224.
36. Een van die uitzonderingen is Kitromilidis die in een recent artikel de moed heeft gehad

om zich tegen het gangbare beeld van Rigas te verzetten: P.M. Kitromhl…dhj, ‘ApÒ ton

MoisiÒdaka ston R»ga’, Ellhnik£ 51 (2001), p. 101-108.
37. Bijvoorbeeld Jusdanis 1991, p. 44-45.
38. In zijn literatuurgeschiedenis (Rangabé 1877, dl. I, p. 81-90) laat Alexandros Rizos

Rangavis er geen twijfel over bestaan dat de grote Korais niet gezien mag worden als de
grondlegger van de nieuwe filologische school (lees: de aanhangers van de katharevousa)
omdat hij niet bereid was de taal even radicaal te zuiveren als de ‘beschaafde’ auteurs van
de 19de eeuw, zodat zijn stijl helaas te ‘vulgair’ is gebleven.
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