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HET LEVEN VAN AISOPOS 
DE PHRYGIËR

Naar Jean de la Fontaine

Over tijd en plaats der geboorte van Homeros en Aisopos 
zijn geen vaste gegevens, ook kan men over hun levensloop 
niet veel met zekerheid zeggen. Wat wel te denken geeft, 
hoe de geschiedschrijving meermaals heel wat minder 
belangrijke zaken en personen, alvast minder nood- 
zakelijk en zeker minder aangenaam voor het nageslacht, 
heeft overgeleverd. Hoeveel massamoordenaars van de 
slagvelden, hoeveel onbenullige prinsen en machthebbers 
kregen niet tot in de minste bijzonderheden van hun 
bestaan in de geschiedenis een blijvende plaats, waar de 
twee voornaamste dichters uit de Griekse oudheid, wier 
geest de latere eeuwen steeds heeft bevrucht, in het quasi 
legendarische blijven, wat hun persoon en lotgevallen 
betreft.

Homeros wordt nochtans terecht de vader van de 
dichters genoemd. Aisopos verdient de ereplaats onder 
de wijzen, door wie de Griekse Oudheid zich beroemd 
heeft gemaakt doorheen de volgende eeuwen én voor de 
toekomst zolang de mensheid geest en gevoel op prijs 
zal stellen. Te meer omdat Aisopos de ware wijsheid met 
veel meer kunst verwoordde, dan anderen, die weten en 
kennen alleen maar met bepalingen en stelregels wisten 
vast te leggen.

In latere tijden heeft men getracht -  en doet dit nog -  
de levensloop van deze beide groten met meer zekerheid 
te kunnen weergeven, doch steeds vinden geleerden ailes 
te fabelachtig, bijzonder wat Planudes schreef. Het is 
moeilijk er een bevredigend oordeel over te bekomen.
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Oude fabels 
nieuw bewerkt.
Wat in ,t verleden wààr was, 
blijft het nu.

Dàt is wat dichters 
doorheen de 
gehele geschiedenis 
van de mensheid 
aangespoord heeft : 
de oude gedachte 
eigentijdse vorm te geven.


