
(Ann. XVI, 18-19)

Petronius passeerde zijn dagen slapend, zijn nachten met de verplichtingen en de genietingen
des levens. Zoals anderen door hard werken tot aanzien komen, zo hij door een dolce far niente.
Toch werd hij niet als slemper en verkwister beschouwd, in de trant van mensen die tuin erfdeel
erdoor jagen, maar als een man van erudiete luxe. Zijn woorden en daden, ongegeneerd en non-
chalant ten aanzien van zichzelf, werden uitgelegd als blijken van oprechtheid en openhartig-
heid, – maar ten onrechte! Evenwel, als gouverneur van de provincie Bithynië, en daarna als
consul heeft hij zich een wakker en tegen zijn taak opgewassen man betoond. Daarna verviel
hij weer in zijn oude fouten – ofwel gaf voor die te bezitten –, en werd hij door Nero in zijn
kleine kring van vertrouwden opgenomen als elegantiae arbiter (maître des plaisirs): Nero
achtte niets zinstrelend en verrukkelijk, als het hem niet door Petronius was aangeprezen. Van-
daar de afgunst van Tigellinus (een medehoveling), die hem als zijn rivaal en als zijn meerdere
in de wetenschap der genietingen beschouwde. Deze Tigellinus nu werkte op ‘s keizers wreed-
heid – van al diens hartstochten de ergste –, en betichtte Petronius van vriendschap met Scae-
vinus (een kortgeleden terechtgestelde samenzweerder tegen Nero). Een slaaf van Petronius
werd omgekocht om hiervan aangifte te doen; gelegenheid tot verdediging werd niet gegeven
en het grootste deel van zijn huisgenoten werd in de kerker geworpen. 
Het trof dat de keizer in die dagen naar Campanië gereisd was. Petronius was hem naar Cumae
gevolgd en kreeg daar huisarrest. Niet wenste hij de tijd tussen hoop en vrees te rekken, maar
evenmin maakte hij overijld een einde aan zijn leven. Hij liet zich de aderen opensnijden, afbin-
den en weer openen, al naar het hem beliefde. Hij sprak met zijn vrienden, maar niet in ernst
en met woorden die hem een naam van onverschrokkenheid moesten verlenen. Hij luisterde
naar hen, terwijl ze niet oreerden over de onsterfelijkheid der ziel en de leerstellingen der filo-
sofen, maar lichtzinnige liederen en vlotte verzen voordroegen. Van zijn slaven liet hij sommigen
royaal belonen, anderen met zweepslagen straffen. Hij liet zich een diner voorzetten en gaf zich
over aan de slaap om zijn gedwongen dood zoveel mogelijk op een natuurlijke te doen gelijken.
Voorts heeft hij niet, zoals de meesten van zijn lotgenoten, in zijn testament Nero of Tigellinus
of andere machtigen gevleid. Hij maakte een inventaris op van de schanddaden des keizers,
gecatalogiseerd naar de erbij betrokken schandknapen en minnaressen, en onder vermelding
van het nieuwe en originele van elke door hem beoefende variatie van ontucht. Dit document
zond hij verzegeld aan Nero toe, en brak toen zijn zegel om daarvan niet anderen het slachtoffer
te laten worden.’

Uit: Petronius Satyrica, vertaald en toegelicht door A.D. Leeman, Amsterdam 19722 (de derde druk ver-
schijnt dit voorjaar).
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Gasten bij een feestmaal. Fresco uit Herculaneum (Napels, Mus. Naz. 9024).
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In de voortreffelijke Engelse Pelican-reeks
bevindt zich een boekje (overigens van bijna
400 biz.) van lan Watt, met de titel The rise
of the Novel, Wie meent dat Watt daarmee
rechtstreeks aan classici iets te bieden heeft,
vergist zich: zijn studie gaat over Defoe,
Richardson, en Fielding, dus over Engelse
romanciers uit de vroege achttiende eeuw.
Onbillijk kan men dat eigenlijk niet noemen:
immers wat wij uit de oudheid aan romans
over hebben, lijkt slechts in geringe mate op
wat wij daar tegenwoordig onder verstaan.
De ga dan maar voorbij aan het feit dat de
term ‘roman’ een anachronisme is (niet in
het Latijn, maar in de romaanse volkstaal
geschreven fictie), maar een alternatief is er
niet in het Nederlands - ik houd dus maar
vast aan die term.
‘The rise of the ancient novel’, dan. Het ligt
niet in mijn bedoeling een overzicht te geven
over de antieke roman als geheel, nog minder
de vraag aan de orde te stellen hoe de roman
ontstond. Gegeven de historisch-genetische
instelling van vroegere generaties – een atti-
tude die door nog heel wat classici, veelal
impliciet, wordt aangenomen – kan het geen
verwondering wekken dat de vraag naar het

ontstaan van de roman lange tijd centraal
heeft gestaan. Met één pennestreek heeft
Ben Ferry in zijn The ancient romances deze
problematiek zo niet opgelost, dan toch wel
weinig relevant gemaakt: ‘The first romance
was deliberately planned and written by an
individual author, its inventor. He conceived
it on a Tuesday afternoon in July, or some
other day or month of the year’ (Perry
1967,175).
De Griekse roman, met de bekendste verte-
genwoordigers   Longus,   Heliodorus  en
Achilles Tatius, zal ik ook slechts zijdelings
aan de orde stellen en wel als ik beland bij
de vraag in welke traditie de roman waar het
ons om gaat, het Satyrikon van Petronius,
geplaatst zou kunnen worden.
Om een aantal en in de loop der tijden soms
heel verschillende redenen heeft wat ik voor-
lopig maar het Satyrikon zal blijven noemen
– op de titel kom ik straks wel – altijd veel
belangstelling van de klassieke filologen ge-
trokken.
De eerste die ik zou willen noemen is een
aspect van de roman, dat ook meteen de aan-
dacht trekt, nl. de incomplete staat ervan.
Globaal genomen komt het hierop neer dat
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er een groot stuk als duidelijke eenheid
bewaard is gebleven, de Cena Trimalchionis,
overgeleverd in de Traguriensis (gevonden in
Trogir/Trau in 1650), en dat daar rondom
heen fragmenten liggen, waarvan de beteke-
nis zich vaak wel laat reconstrueren, maar
die nogal eens zeer letterlijk ‘open plekken’
vertonen. De wens ooit nog eens een volle-
dige Petroniustekst te hebben is zeer oud. Zij
is ook aanleiding geweest tot verschillende
Petronius-vervalsingen. De bekendste is die
van de Franse beroepsmilitair Francois
Nodot, die aan het einde van de 17e eeuw
beweerde in Belgrado een Petroniusfragment
gevonden te hebben en dat ook met aanvan-
kelijk succes publiceerde (In een aantal
moderne uitgaven, bijv. de vertaling van
Harry Schnur in de Reclam-Serie, worden
die fragmenten van Nodot wel afgedrukt).
Om deze zijsprong even af te wikkelen:
Nodot viel als vervalser door de mand,
doordat hij het vriendenpaar Encolpius en
Ascyltus (de protagonisten in de roman), die
in een herberg hun intrek hebben genomen,
meldingsplicht bij de portier laat hebben –
een eigentijds Frans, maar zeker geen
Romeins gebruik.
Zeer kort wil ik zijn over twee andere aspec-
ten die de filologen hebben aangesproken.
Ten eerste: de dubieuze overlevering. Bijna
geen auteur is zozeer belast en beladen met
tekstkritische problemen als Petronius. Een
onderzoek naar de geschiedenis van de tekst-
constitutie van bepaalde gedeelten van de
roman – om maar te zwijgen van het geheel
– zou een welkome bijdrage aan de receptie-
esthetica* zijn. Ten tweede: het taaleigen in
de roman en daarmee samenhangend het
probleem van de datering, en dus ook van
het auteurschap. Ik verwijs voor deze pro-

* receptie-esthetica: richting in de literatuurweten-
schap, waarbij de ‘lezer’ centraal staat.

blematiek haar het standaardwerk van
K.F.C. Rose, wiens bevindingen men kort
vindt weergegeven in de bekende Penguin-
vertaling met inleiding van J.P. Sullivan. Met
hen ben ik ervan overtuigd dat Petronius nie-
mand anders was dan de bij Tacitus in zijn
Annalen genoemde arbiter elegantiae; dat
betekent een datering tussen 60-65 na Chr.
Veel verder komt men niet, maar het lijkt
mij voldoende.
Gewone lezers – en dat zijn filologen soms
ook – zijn vooral geïnteresseerd in het ver-
haal dat wordt verteld. Welnu, centraal in
het Satyrikon staat de zwerftocht door Zuid-
Italië van Encolpius – de verteller –, zijn
vriend Ascyltos en de heel jonge Giton. In
latere delen van de roman wordt de plaats
van Ascyltos ingenomen door een verlopen
dichter, toepasselijk Eumolpus (de ‘goede
zanger’) genaamd. Zowel de verteller, Ascyl-
tos en Eumolpus dingen naar de gunsten van
het ‘lieve jongetje’ Giton, zodat wij een wel
zeer speciale variant van de liefdesroman
voor ons hebben.
Hier raak ik twee problemen tegelijk: de
vraag naar de literaire traditie waarin de
roman geplaatst moet worden en de beteke-
nis van de titel van de roman.
In 1899 publiceerde Heinze in het tijdschrift
Hermes een artikel ‘Petron und der griechi-
sche Roman’, waarin hij de stelling verkon-
digde dat het Satyrikon een parodie is op de
Griekse ‘sentimentele’ roman, zoals men die
wel noemt – liefdesroman zou men ook
kunnen zeggen. Toen Heinze zijn artikel
schreef was het niet zeker dat er in Petro-
nius’ tijd Griekse romans van dat type
bestonden. Heinze was dus gedwongen het be-
staan van een dergelijke roman te postuleren.
Onmiddellijk nadat Heinze zijn artikel had
geschreven, ja zelfs op het ogenblik dat hij
de proeven corrigeerde, vond men fragmen-
ten van de Ninos-roman. Deze moesten geda-
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teerd worden vóór Petronius, volgens Ferry
(1967, 152) zelfs ± 100 v.Chr. Heinzes
theorie leek hierdoor redelijk bevestigd te
worden. Een behoorlijk aantal overeenkom-
sten en juist ook contrasten met de Griekse
roman waren door hem op tefel gebracht:
Het liefdespaar (in het geval van het Satyri-
kon dus van homosexuele aard); de diverse
zelfmoordpogingen – in de Griekse roman
schering en inslag –; de zwerftocht van de
held; het schone uiterlijk van de heldin (hier
dus het jongetje Giton); de rivaliteit in ero-
ticis. Ook komt hierbij de titel. Satyrikon
moet geïnterpreteerd worden als een gen.
plur. van Satyrika, zoals ook latere Griekse
romans vaak titels hebben met een geogra-
phisch karakter: de Ephesiaka van Xenophon
van Ephese en de Ethiopica van Heliodorus.
Kenmerkend voor Petronius’ roman (die ik
gemakshalve de traditionele titel laat behou-
den) is nu dat deze titel op verschillende
manieren geïnterpreteerd kan worden, nl.
als ‘Verhalen uit het land der satyrs’ – een
verwijzing naar de erotische preoccupatie
van de protagonisten (zeker relevant wan-
neer men bedenkt dat Encolpius, de verteller,
juist lijdt aan impotentie – ik kom daar nog
op terug), maar in de titel schuilt natuurlijk
ook een verwijzing naar het genre der satire
en wel de Menippeïsche satire, die zich for-
meel kenmerkt door een afwisseling van
proza en poëzie – zulks is in liet Satyrikon
met zijn twee grote gedichten en zijn talloze
kleinere fragmenten het geval.
Over deze Menippeïsche satire zijn wij, om
het zacht uit te drukken, niet zo verschrikke-
lijk ruim geïnformeerd. De satire-vorm werd
in Rome ontwikkeld door Varro, maar van
zijn talrijke satiren zijn slechts enkele frag-
menten over. In het algemeen wordt de
Apokolokyntosis van Seneca – ik ga nu maar
voorbij aan het auteursprobleem – een goed
voorbeeld geacht van wat zo’n Menippeïsche

satire inhield. Ook daar vinden wij de afwis-
seling van proza en poëzie en wat belang-
rijker is de parodiërende stijl. Daarnaast kan
men uit de testimonia toch wel opmaken dat
er in de Menippeïsche satire een element van
‘maatschappijkritiek’ schuilt (zie verder
Courtney 1962). Al deze lijnen komen in
Petronius’ Satyrikon samen en wij behoeven
dus niet verbaasd te zijn dat vele vooraan-
staande Petronius-kenners de roman uitein-
delijk een specimen vinden van dit genre (zie
Perry 1967, 361; Walsh 1970, 21 e.v.).
Maar er zijn vele andere antwoorden gegeven
op de vraag in welke traditie Petronius’
roman geplaatst moet worden. Een invloed-
rijk artikel is zeker ook geweest dat van E.
Klebs in de Philologus van 1889, waarin
gewezen werd op de Odysseïsche onder-
stroom in de roman. Niet alleen moet Encol-
pius als een Odysseus zwerven, is diens ver-
bintenis met Giton te vergelijken met die van
Odysseus en Penelope, er is ook een wreken-
de god die de zwerftocht voortdurend conti-
nueert. Poseidons rol dienaangaande in de
Odyssee wordt vervuld door Priapos, de god
der vruchtbaarheid: voor een niet geheel dui-
delijk wordend vergrijp wordt Encolpius ge-
straft met een voortdurend optredende
impotentie. Voorts zijn er nogal wat namen
die rechtstreeks aan de Odyssee zijn ont-
leend (Circe, Polyaenus) en niet zelden
wordt in vergelijkingen of metaforen de
wereld van Odysseus opgeroepen. Neem de
volgende passage (Satyrikon 97, 4):

‘Ik gelastte Giton snel onder het bed te
kruipen en zijn handen en voeten vast te
maken aan de banden, waarmee het bed-
stel de matras droeg: zoals eertijds Odys-
seus zich aan een ram had vastgeklemd,
zo moest nu Giton uitgestrekt onder het
bed aan de zoekende handen proberen te
ontkomen. Zonder dralen gaf Giton ge-
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hoor aan het bevel, stak in een oogwenk
zijn handen door de draagbanden en wist
zo de listenrijke Odysseus op diens eigen
terrein nog te overtreffen.’*

Het laatste deel van de zin kunnen wij op
diverse niveau’s interpreteren: in de eerste
plaats geeft de schrijver achter de verteller
een aanwijzing voor het kader waarin het
verhaal geïnterpreteerd moet worden; maar
hij geeft ook aan dat zijn versie een overtref-
fing is van het origineel. Zoals Vergilius
voortdurend het Homerisch verwachtingspa-
troon doorkruist, zo doet Petronius, door
Encolpius nog listenrijker dan Odysseus te
laten zijn, blijken dat zijn variant van het
Homerisch grondpatroon subtieler is dan het
origineel. Het is duidelijk dat wij niet mogen
spreken van een parodie op de Odyssee,
zoals toch ook de Aeneis niet geïnterpre-
teerd mag worden als een parodie op de
Ilias en Odyssee.
Wij hebben nu een aantal opvattingen van
Petronius’ Satyrikon de revue laten passeren.
Wat is nu de juiste: is de roman een parodie
op de Griekse roman, een representant van
de Menippeïsche satire, een variant op de
Odyssee?
Ik geloof dat er in alle verklaringen die suc-
cessievelijk gegeven zijn wel iets zit, maar dat
ze te veel de ‘oppervlaktestructuur’ van
diverse genres betreffen. We zouden de
diepte in moeten en ik stel voor dit te doen
aan de hand van de ‘type-theory’ van E.D.
Hirsch.
In zijn in 1967 verschenen boek Validity in
Interpretation zet Hirsch zich af tegen de
strikt ergocentrische vormen van interpreta-
tie die met het New Criticism en vogue
waren gekomen. Volgens Hirsch bestaan er

* De gegeven vertalingen zijn alle ontleend aan
A.D. Leeman (1972) (zie bibliografie).

wel degelijk objectief-geldige interpretaties
van teksten, d.w.z. kan men de meaning van
een tekst wel degelijk achterhalen.
Om tot inzicht in die meaning te geraken –
meaning staat tegenover significance, H. A.
Gomperts in Grandeur en misère van de
literatuurwetenschap spreekt van minimale
en vrije interpretatie – dient de criticus of
interpretator kennis te hebben van het type
waartoe het werk dat geïnterpreteerd wordt
behoort. Wat is nu een type. hoe leer je dat
kennen?
Het type of (zoals Hirsch het ook noemt)
het intrinsieke genre is een idee in Platoonse
zin. Met zoveel woorden zegt Hirsch dat
iedereen die de kenmerken van een ‘type’
kent deze weet te genereren, zonder ze expli-
ciet te kunnen noemen. De kenmerken moet
je leren, dat betekent dus een beroep op eru-
ditie – helaas. Men werkt hierbij als volgt: al
lezend, kennis nemend van inhoud, syntaxis
en woordkeus van de tekst, bouwt men een
verwachting op t.a.v. het intrinsieke genre.
Deze verwachtingen kunnen doorkruist wor-
den, zodat men moet bijstellen. Dit geldt na-
tuurlijk voor elk lezen, dat een zeker element
van interpreteren niet kan uitsluiten. De uit
de literatuurwetenschap bekende tweedeling
lezer – actualisator en lezer – interpretator is
altijd wat geforceerd. Hoe dan ook: men
stelle een hypothese op, en wijzige die bij
contradicerende gegevens.
Welnu: liet intrinsieke genre waartoe het
Satyrikon behoort is m.i. dat van de zoek-
tocht, de queeste. Nadrukkelijk dient er op
gewezen te worden dat formele kenmerken
hier niet ter zake doen. Epos, drama,
sprookje, dagboek of roman kunnen hier-
onder vallen. Wij behoeven dus alvast niet
verbaasd te zijn dat sommigen als literaire
voorloper van het Satyrikon aan de Griekse
roman hebben gedacht en Klebs en anderen
aan de Odyssee. Zeker is de Odyssee, om in
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Jungiaanse termen te spreken, liet archetype
van zo’n tekst.
Onlangs verscheen een bundel opstellen
Literaire reizen, en daarin worden successie-
velijk de volgende teksten aan de orde
gesteld: de Aeneis, De Reis van Sint Bran-
daan, The Pelgrim’s Progress, Goethe’s
Italienische Reise, Voyage au bout de la nuit
van Céline, The Waste Land van T.S. Eliot.
Wat hebben deze ‘literaire reizen’ nu
gemeen? Ik geef U het antwoord dat in de
laatste bijdrage, die van M. Stam over Eliot,
wordt gegeven:

‘Wat de literaire reizen gemeen hebben
is dat het verhalen zijn, waarin het reis-
thema de structuur bepaalt en de vaak
bonte details tot een artistieke eenheid
maakt. Wat de lezer boeit is de afwisse-
ling, het avontuur van de reis, maar wat
hem doet terugkeren tot het verhaal is de
symbolische uitbeelding van de levens-
gang van de mens van geboorte tot dood,
of van de stat des Verderfs tot het
Hemelse Jeruzalem. Deze symboliek
nodigt hem uit tot bezinning op levens-
waarden.’

Men kan deze reizen vol vergissingen - errare
in de dubbele zin des woords (zie Kemp
1971) – interpreteren als een zoeken van het
ik/zelf, van de eigen identiteit, zouden
psychologen nu zeggen. Daarbij moet de
mens te gronde gaan om herboren te kunnen
worden – stirb und werde! Deze ondergang
vaak, geconcretiseerd door een katabasis,
een afdaling in de onderwereld, symboliseert
een doordringing van de diepste lagen van
het ik, het onderbewuste.
In de wereldliteratuur treffen wij de kata-
basis al heel vroeg aan: in het Gilgamesj-epos,
in de Odyssee, in de Aeneis – in alle gevallen
midden in het epos. Zo’n tocht door de
onderwereld heeft dan een dubbele functie

in verteltechnisch op/icht: recapitulatie van
het verleden en anticipatie van de toekomst
– voor de Aeneis is dat al herhaaldelijk aan-
getoond (cf. Cancik 1980).
Ik heb sterk de indruk dat in de andere grote
roman die de Latijnse literatuur kent, de
Metamorphosen van Apuleius, die immers
ook in wezen een reisverhaal is. de afdaling
in verhulde vorm voorkomt. Lucius, de held
van het verhaal, de ik-verteller ook, daalt als
ezel af in het rovershol. Daar hoort hij een
verhaal door een dronken oud wijf verteld
aan een geroofd meisje, Charite. Vanouds
zijn het juist dronken mensen die de waar-
heid vertellen, en het verhaal dat te berde
wordt gebracht, het befaamde sprookje van
Amor en Psyche, is dan ook een verhaal met
een diepe waarheid. Het is weliswaar in
eerste instantie bedoeld voor liet zielsbe-
droefde, van haar bruiloft geroofde meisje
Charite, maar is uiteindelijk relevanter voor
Lucius zelf: het weerspiegelt zijn levenstocht.
Zoals Psyche haar curiositas kwijt raakt, de
god Amor vindt en als resultaat van hun ver-
bintenis Voluptas baart, zo verliest Lucius
zijn curiositas samen met zijn ezelsgestalte,
wijdt zich aan de godin Isis en ervaart
voluptas.
Het verhaal van Amor en Psyche beslaat de
boeken IV 28-VI 24 van de totale XI – het
vormt dus letterlijk het centrum van de
roman. Opgemerkt kan worden dat in de ver-
gelijking met bijv. de Aeneis de Metamor-
phosen op twee punten minder expliciet is.
Noch de katabasis, noch de voorspellende
waarde van het binnenverhaal wordt als zo-
danig aangeduid.
Zijn er aanwijzingen dat ook Petronius’
Satyrikon een dergelijke katabasis, in ver-
hulde vorm, bevat?
Er is inderdaad één passage die men als
zodanig kan duiden en wel in c. 140 d.w.z.
bijna aan het slot van de tekst, voorzover wij
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die hebben. Encolpius wijst daar Eumolpus
met trots op zijn teruggekeerde potentie:

‘Het zijn machtige goden die mij mijn vol-
ledige identiteit teruggegeven hebben (me
restituerunt in integrum). Mercurius, die
de zielen heen en terugvoert, gaf mij door
een persoonlijke weldaad terug, wat een
vertoornde hand had weggesneden. Ik zal
je laten zien dat ik rijkelijker gezegend
ben dan Protesilaos of wie dan ook van de
helden uit de oudheid.’

Twee elementen uit dit fragment zijn van
belang. Ten eerste de uitdrukking me resti-
tuerunt in integrum. Daaruit blijkt duidelijk
dat de ontwikkelingsgang van Encolpius
vooral in het licht van de sexualiteit gezien
moet worden: sexualiteit = identiteit.
In de tweede plaats de verwijzing naar een
tocht door het dodenrijk door het noemen
van Mercurius en Protesilaos — de mythische
held die het vergunt was de onderwereld te
verlaten (men vergelijke Nijhoffs Een Idylle).
Als men die tocht door een/het dodenrijk
ergens in liet Satyrikon geconcretiseerd wil
zien, komt uiteraard geen ander gedeelte zo-
zeer in aanmerking als de ‘Einlage’, de Cena
Trimalchionis. Trimalchio’s huis zou dan het
dodenrijk moeten verbeelden.
Er is een passage in de Cena die deze hypo-
these ondersteunt. Wanneer bijna aan het
eind van het gastmaal Encolpius door het
juis van Trimalchio zwerft, merkt hij op
(73,1);

‘Wat moesten wij stakkers beginnen,
opgesloten als wij waren in een nieuw
soort van labyrinth.’

Het verband tussen labyrinth en dodenrijk
staat onomstotelijk vast. Godsdiensthistorici
als Brede Kristensen en Jackson Knight heb-
ben dit met overstelpend materiaal aange-
toond. Ook bij de Romeinen werd het laby-

rinth met de dood geassocieerd. In de beel-
dende kunst kunnen wij wijzen op de vele
labyrinthmozaieken, die bij graven worden
gevonden. Een labyrinthmozaiek dat de
afsluiting vormt van een graf in de necropolis
Hadrumetum heeft als opschrift: Hic
inclusus vitam perdit (zie verder Best 1970/
71). Ook uit de literatuur is ons dit labyrinth-
motief bekend.
Enkele malen verschijnt het in Vergilius
Aeneis. In de eerste plaats in het vijfde boek
in een vergelijking die wordt gemaakt bij de
beschrijving van de militaire parade van Tro-
jaanse jongens de lusus Troiae (Aen. V 588
e.v.). Het zou te ver voeren hier het verband
tussen labyrinth en dood te expliceren.
Beter kunnen wij ons dan wenden tot het al
ter sprake gebrachte zesde boek. Daar ver-
schijnt het labyrinth in de ekphrasis van de
tempeldeuren te Cumae (Aen. VI 14 e.v.).
Afgebeeld is daarop de vlucht van Daedalus
en Icarus van het rijk van Minos naar Italië,
alsmede het labyrinth en de daarmee ver-
bonden lotgevallen van Theseus en Ariadne.
Eduard Morden, de befaamde commentator
van dit boek, meende dat de functie van
deze ekphrasis vooral die van retardatie was:
zowel protagonist als lezer worden in span-
ning gehouden. Een recente commentaar, die
van de bekende Vergiliusspecialist Austin,
spreekt (1977, 38) over de confrontatie met
een ‘dark and legendary past, scenes of
murder and punishment and criminal
passion. In this way, at the very outset of
the Book, a sombre note is struck in prepa-
ration tor the theme to come’ – vooral dus
anticiperende werking.
Naar mijn idee gaat de spiegelende waarde
van dit binnenverhaal – want zo’n ekphrasis
is uiteindelijk een verhaal in een verhaal —
veel verder. Het verhaal van Daedalus en
Icarus, een vader en een zoon, is voorAeneas
hoogst relevant. Zoals zij per insuetum iter
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Minoa regna ontvluchten, gaat hij die juist
tegemoet. Waar Daedalus een vader is die het
verlies van een zoon moet betreuren, is
Aeneas een zoon die zijn vader op de ‘vlucht’
verliest, maar juist in de Minoa regna terug
zal vinden.
Wanneer Encolpius – en nu kom ik op mijn
onderwerp terug – dus spreekt over een
labyrinth waarin luj is verdwaald, lijkt het
zeer wel mogelijk dat de auteur achter de
verteller, Petronius, de lezers een indicatie
van het interpretatiekader geeft.

In dat centrale gedeelte uit de roman, de
Cena. speelt de dood inderdaad een belang-
rijke rol. Terecht beschrijft Arrowsmith
(1966, 304) Trimalchio als iemand ‘with
wealth and death very much on his mind’.
Dat wordt vooral duidelijk uit zijn laatste
woorden (77, 6-78,8):

‘ “Zeg Stichus, haal intussen even het
doodshemd, waarin ik begraven wil wor-
den. En haal ook hef oliesel en een scheut
uit de wijnkruik, waarin ik mijn gebeente
wil laten wassen.”
Zonder dralen bracht Stichus het ge-
vraagde naar de eetkamer, en bovendien
nog een witte wade en een toga met pur-
peren zoom. Trimalchio wekte ons op de
kwaliteit van de wol te onderzoeken.
Toen sprak hij grijnzend: “Pas maar op,
Stichus, dat de muizen of de motten daar
niet aan knagen: anders laat ik je levend
verbranden. Ik wil met pracht en praal
worden begraven, en de zegen van heel
het volk meekrijgen.”
Meteen opende hij de fles nardusolie en
zalfde ons allen met de woorden: “Ik
hoop er bij mijn dood evenveel plezier
aan te beleven als nu.” De wijn liet hij in
het wijnvat overgieten en ‹hij› zei: “Be-
schouwt jullie je als hier uitgenodigd tot
mijn begrafenismaaltijd.”
De geschiedenis begon ondragelijk te
worden. Trimalchio, die nu stom dronken
was, gaf bevel een nieuw orkest, met
hoornblazers en al, te laten optreden in
de eetzaal, en boven op een stapel kussens
in zijn volle lengte uitgestrekt dwars over
een sofa zei hij: “Doe net of ik dood ben.
Zeg iets moois...” (Fingite me...mor-
tuum esse. Dicite aliquid belli).’

Dat Fingite me mortuum esse vind ik een
intrigerende uitspraak. Primair is die gericht
tot de aanwezigen: zij moeten net doen of
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hij dood is, maar is het ook een aansporing
bestemd voor de ‘impliciete lezer’? Betekent
het zinnetje misschien ook: binnen het kader
van de fictie sta ik, Trimalchio, symbool
voor de koning van het dodenrijk?
Uiteraard is Trimalchio een ‘naam met bete-
kenis’. Het prefix tri betekent ‘drievoudig’,
dus ‘zeer’, malchio wordt over het algemeen
met melek of moloch in verband gebracht:
‘rijkaard, koning’. ‘De steenrijke koning’ is
exact de weergave van Dis of Pluto; ook die
naam verwijst naar rijkdom, die van ‘moeder
aarde’. De naam van Pluto’s gemalin,
Persephone, wordt verklaard als “rijke jonk-
vrouw’, – is het toeval dat Trimalchio’s
vrouw Fortunata heet?
Laten wij de veronderstelling dat Trimalchio’s
huis het dodenrijk symboliseert wat nader
uitwerken.
Bij het betreden van de onderwereld ont-
moet men vanouds twee belangrijke obsta-
kels: men moet het water over en men komt
de vervaarlijke hellehond Cerberus tegen.
Het zal duidelijk zijn dat Encolpius en de
zijnen zich moeilijk per boot door het huis
van  Trimalchio  kunnen  voortbewegen;
evenmin ontwaren zij in een nis het my-
thische driekoppige monster. Maar water en
honden zijn er wel degelijk in het huis waar*
zij hun libera cena (26, 7) genieten – een
technische term, zo leren de commentatoren
ons, voor het maal dat de bestiarii kregen,
voordat zij de wilde dieren in de arena
gingen bevechten, een wisse dood tegemoet!
Voordat de jongens het diner savoureren
nemen zij een bad: ‘wij gingen het badhuis
binnen, namen een stoombad en sprongen
meteen, zwetend en wel, in het koude water.’
Even later beleeft Encolpius de schrik van
zijn leven. Terwijl hij zich vergaapt aan een

* voor een afwijkende interpretatie zie Smith ad
loc.

portier in een bont uniform en een boven de
deur geposteerde ekster die de bezoekers
welkom heet, glijdt hij van schrik onderuit.
Links van de portiersloge nl. was een reus-
achtige hond aan een ketting op de muur ge-
schilderd met daarboven het opschrift Cave
Canem. Hier is de hond nog geschilderd,
maar bij een poging het huis van Trimalchio
te verlaten, valt Ascyltos in een vijver, die
de wat weidse benaming gurges krijgt – zoals
meer bij een rivier uit de onderwereld past,
bijv. de Acheron in Aen. VI 296 – doordat
hij, zoals eerder Encolpius van een geschil-
derde, nu van een echte kettinghond de
stuipen op het lijf krijgt gejaagd (72, 8):

‘Wij werden gered door de atriumopzich-
ter, die door zijn tussenkomst de hond
tot bedaren bracht en ons bevend en wel
op het droge trok. Giton echter had zich
al lang op zeer slimme wijze van de hond
losgekocht [voor deze metaforiek, cf.
Verg. Aen. VI 121 fratrem Pollux altema
morte redemit en ook Nep. Dion. 10, 2
aliquem suo sanguine ab Acheronte
redimere!]; al wat hij van ons aan etens-
resten had meegekregen, had hij neerge-
gooid voor het blaffende beest. Dat had
zich door het voedsel laten afleiden en
zijn woede geminderd.’

Deze passage doet sterk denken aan de
manier waarop in de katabasis in de Aeneis
VI (419 e.v.) de Sibylle Cerberus weet te
apaiseren. Toen de zieneres zag dat het
beest zijn slangennekken opzette, gooide ze
hem een geprepareerde honingkoek toe. En
hij, van dolle honger zijn drie kelen open-
sperrend, greep die voorgeworpen koek en hij
liet zijn geweldige ruggen weer zakken, zich
uitstrekkend op de grond en vlijde zich in
alle omvang neer in de hele grot.’ Deze
overeenkomst lijkt mij significant, maar nog
aardiger is het dat uit het verhaal van de

18/76



atriensis blijkt dat men niet zo maar via de
ingang weer het huis verlaten kan (72, 10):

‘U vergist zich als U meent langs dezelfde
weg het huis te kunnen verlaten, als waar-
langs U binnengekomen bent. Niemand
van onze gasten is ooit door dezelfde deur
uitgelaten: aan de ene kant komen ze, aan
de andere kant gaan ze.’

Dan volgt de verwijzing van de verteller naar
het labyrinth, maar nu wij gezien hebben dat
labyrinth = dodenrijk, kan men ook denken
aan het raadselachtige en veel geduide slot
van Aeneis VI, waar gesproken wordt over
de manier waarop Aeneas en de Sibylle de
onderwereld weer verlaten: zij gaan door de
ivoren poorten van de slaap (en niet door de
hoornen).
Austin, in zijn comm. ad loc., geeft een
overzicht van de verschillende interpretaties
en besluit als volgt:

‘Just as Aeneas and the Sibyl entered the
Underworld mysteriously and impercep-
tibly, so they leave it by a strange and un-
substantial path.’

Datzelfde zou men mutatis mutandis van de
tocht van Encolpius door het huis van
Trimalchio kunnen zeggen. Want de uitein-
delijke vlucht uit dit makabere rijk gelukt
eigenlijk bij toeval. In de mening dat er
brand is uitgebroken in het huis van Trimal-
chio forceert de brandweer de toegang tot
het huis. Daardoor krijgen Encolpius en de
zijnen de onverwachte gelegenheid er van-
door te gaan.
Welke relatie is er nu tussen de Cena en de
omringende tekst?
Men kan hier spreken van een spiegeltekst
met contrastwerking. Om duidelijk te maken
wat ik bedoel vergelijk ik twee gevallen van
ekphrasis, de beschrijving van een kunst-
werk, die, zoals P. Friedländer (1912, 15) al

heeft opgemerkt, vaak narratologische bete-
kenis heeft. Eerst een duidelijk geval van een
ekphrasis in Apuleius’ Metamorphosen, In
II 4 geeft de verteller Lucius een uitvoerige
beschrijving van een sculptuur van Actaeon
en Diana. De ‘belevende ik’ is zeer onder de
indruk van dit in het atrium van het huis
van zijn tante opgestelde werk. Zij voegt
hem toe: tua sunt cuncta quae vides – een
dubbelzinnige opmerking, want de lezer-
interpretator zal hierin een anticipatie van
Lucius’ eigen lot zien: nieuwsgierigheid leidt
tot metamorphose (cf. v.d. Paardt 1978).
Het omgekeerde vinden wij in Satyricon 83.
Na zijn ontvluchting uit het huis van Trimal-
chio verliest Encolpius zijn vriendje Giton
aan Ascyltos. Bedroefd rondslenterend,
komt hij in een schilderijenmuseum.
Beschreven worden enkele schilderijen, die
ongestoorde liefde tussen uit de mythologie
bekende liefdesparen weergeven. Encolpius
constateert zelf – en dat is dus het verschil
met de ekphrasis bij Apuleius – een con-
trast tussen zijn situatie en die welke door
hem wordt waargenomen:

‘Allerlei mythen vertellen van omhelzin-
gen door geen rivaal verstoord. Maar ik
heb een gastvriend tot kameraad genomen,
die Lycurgus in wreedheid overtreft.’

Het komt mij voor dat ook de Cena ten op-
zichte van het raamverhaal die contrasteren-
de functie heeft. Om dat vast te kunnen stel-
len moeten wij eerst de overeenkomsten aan-
wijzen. Die overeenkomst ligt in het lichame-
lijk niet onberispelijk functioneren van
zowel Trimalchio als Encolpius. Trimalchio
is behalve door de dood vooral geobsedeerd
door voedsel (de twee motieven komen
vaak samen), maar ten gevolge van zijn fes-
tijnen heeft hij klachten (47,2): multis iam
diebus venter mihi non respondet (‘al heel
wat dagen moet mijn maag zijn plicht niet
meer).
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Bij Encolpius is er een ander lichaamsdeel
dat niet meer naar behoren werkt, ongetwij-
feld ook door oververzadiging.
Zoals Trimalchio heel letterlijk al met één
voet in het graf staat, zo is dat ook met
Encolpius het geval. Expliciet wordt dat ge-
zegd door een dame die over een ruime erva-
ring in venerische zaken beschikt en dan ook
Circe heet. Zij schrijft aan haar Polyaenus,
i.e. Encolpius (de naam verwijst weer naar de
Odyssee) het volgende (129):

‘Hoe maak je het nu? Heb je op eigen
benen je huis kunnen bereiken? De dok-
toren zeggen, dat men met verslapte spie-
ren niet kan lopen. Zal ik je eens wat ver-
tellen, jongen? Pas op voor verlamming!
Nooit heb ik iemand zo gevaarlijk ziek ge-
zien. Waarachtig je staat al met één been
in het graf. Als diezelfde verkilling je
knieën en handen aantast, dan kun je ge-
rust je begrafenisondernemer waarschu-
wen.’

Zij geeft hem dan ook het advies eens drie
nachten zonder Giton te slapen. Dan zal hij
zijn krachten ook wel herkrijgen. Inderdaad
is zulks wat later het geval.
Het contrast tussen Trimalchio en Encolpius
is dus dat de eerste hoe langer hoe meer
wordt, wat hij symbolisch al is, nl. dood. In
dronkenschap komt zijn ware aard boven,
zou men ook kunnen zeggen. Iets dergelijks
is er aan de hand aan het slot van de roman
(zoals wij die nu hebben!). Daar maakt
Eumolpus aan zijn erfgenamen bekend dat
zrj slechts ‘op die voorwaarde zijn giften zul-
len ontvangen, dat zij zijn lijk in stukken zul-
len snijden en het ten aanschouwe van het
publiek zullen opeten.’ Zij worden dus
gedwongen hun ware aard te tonen: zij zijn
menseneters.
Tegenover die dood van Trimalchio staat de
wederopstanding van Encolpius: hij verrijst

uit het dodenrijk en herwint, als één der
satyrs, zijn kracht. Dit thema komt in de
roman meer voor en wel in één van de prach-
tigste binnenverhalen: dat van het weeuwtje
van Efese. Zij heeft zich na de dood van haar
geliefde echtgenoot ten dode gewijd, maar
verandert geleidelijk van gedachten door
toedoen van de soldaat die in de buurt van
de tombe op de lijken der gekruisigden moet
passen. Om zijn leven te redden, dat door
een verzuim gevaar loopt, offert zij het lijk
van haar man op en blijkt zo het leven boven
de dood te verkiezen. Men kan, zoals Trimal-
chio doet, een feest in een begrafenis veran-
deren, men kan ook een begrafenis laten ein-
digen in een huwelijk.

Het is wellicht de moeite waard om mijn
hypothese omtrent de aard en structuur van
de roman te confronteren met een aantal be-
kende ‘raadsels’, die generaties filologen heb-
ben beziggehouden.
Daar is in de eerste plaats de vraag naar de
lengte van de complete roman, waarover
Walsh (1970, 73) heeft gezegd:

‘Much ingenuity bas been expended on
the speculative question of the original
length and scope of the novel. The chief
profit derivable trom such studies is a
realisation of the frailty of the evidence.’

Die ‘evidence’ bestaat dan hieruit dat er in
de handschriften over de fragmenten wordt
gesproken als afkomstig uit de boeken XIV-
XVI. Er bestaat een zekere overeenstemming
tussen de Petroniusspecialisten om bet ge-
deelte vóór de Cena te rekenen tot hoek
XIV, de Cena zelf tot boek XV en het ge-
deelte na de Cena tot boek XVI (overigens
spreken de ‘getuigen’ elkaar tegen). Gere-
kend naar de standaardomvang van klassiek
fictioneel werk zou het Satyrikon een ‘mon-
ster work’ (Walsh) moeten zijn geweest, als
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het aan onze fragmenten voorafgaande ge-
deelte ongeveer vijf keer zo lang was. Som-
migen vinden dit geen bezwaar en houden
zelfs de mogelijkheid open dat het werk in
totaal 24 boeken zou tellen – want zoveel
heeft de Odyssee er ook! Men wijst dan op
de roman van Antonius Diogenes Ta hyper
Thoulen Apista in 24 boeken en de Baby-
lonica van Jamblichus, die volgens Suda 39
boeken (maar volgens Photius 16) zou tellen.
Dat lijkt een goed argument, maar we weten
de gemiddelde  boekomvang van deze
(immers verloren gegane) romans weer niet.
Een oplossing voor het probleem is inder-
tijd gegeven door Sinko, overgenomen en
uitgewerkt door Marmorale: de getallen
XIV-XVI zouden betrekking hebben op
scènes, niet op boeken en de voorafgaande
XIII zouden korter kunnen zijn geweest. In-
genieuzer en voor mij overtuigender is het
vermoeden van Nelson, die veronderstelt dat
de boeknummers niet verwijzen naar die van
het Satyrikon, maar naar middeleeuwse
florilegia, waaruit onze fragmenten afkom-
stig zijn. Dan hebben wij dus helemaal geen
basis voor een berekening van het aantal
boeken.
Persoonlijk geloof ik dan ook dat de tekst
die wij over hebben aardig compleet is en
dat het met de lacunes best meevalt.
In ieder geval is het beginfragment van de
roman zeer wel als een aankondiging van een
van de centrale thema’s van de gehele roman
op te vatten. Het is een aanval van Encolpius
op de literaire mode van zijn dagen om voor
publiek declamaties te houden over gefin-
geerde onderwerpen in een ‘gemaakte’,
Asianistische stijl. Encolpius beschuldigt de
rhetor Agamemnon, die zojuist een ‘voorstel-
ling’ heeft gegeven – daarmee zou de roman
geopend kunnen hebben, maar noodzakelijk
is het niet: ook Apuleius’ roman opent mid-
den in een gesprek – van schuld aan de

teloorgang der welsprekendheid (c. 2):

‘Neem het me niet kwalijk dat ik het zo
zeg, maar jullie declamatoren zijn de
hoofdschuldigen die de welsprekendheid
bedorven hebben. Door met jullie zweve-
rige klankorgieën allerlei drogbeelden
voor te toveren, hebben jullie gemaakt
dat het levende organisme van de taal ont-
kracht werd en afstierf.’

De sexuele metaforiek is in het Latijn nog
wat duidelijker dan in deze vertaling van
Leeman tot uitdrukking komt: ut corpus
orationis enervaretur et caderet. Men zou
kunnen zeggen dat ook de taal impotent is
geworden, een stelling die dan, met een Pe-
troniaanse paradox, door Encolpius in ‘ge-
spierde taal’ wordt verdedigd.
Het zal duidelijk zijn dat voor mij het slot
van de roman niet ver na Encolpius’ ‘weder-
opstanding’ hoeft te vallen. Het slotfragment
met de ‘mensenetende’ erfgenamen acht ik
zelfs in al zijn makaberheid een goede afslui-
ting: bij elkaar genomen vertonen deze pas-
sages de motieven sexualiteit, leven uit de
dood, rijkdom en ongewoon voedsel – een
mooi recapitulerend slot.
Men kan zich afvragen of de quant itatieve
verhouding tussen verhaal en Einlage wel
acceptabel is: die loopt ongeveer twee op
één. Afgezien van het feit dat ons buiten de
Cena het een en ander ontbreekt (maar mis-
schien niet zoveel als wel wordt aangeno-
men), vind ik die verhouding helemaal niet
zo problematisch, als ik denk aan het be-
faamde carmen LXIV van Catullus, waar het
binnenverhaal zelfs groter is dan het raam-
verhaal.
Zo kom ik tot de volgende conclusies:
in zijn Satyrikon heeft Petronius een
eigen variant gegeven op het aloude genre
van het reisverhaal. Bewust of onbewust
heeft hij in dit verhaal een ‘onderwereld-
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scène’ ingebouwd – gezien de vele thema-
tische reminiscenties denk ik dat het groten-
deels bewust is gebeurd, maar zoals bij elk
kunstwerk zal er veel zijn, waarvan de maker
zelf niet altijd duidelijk de betekenis voor
ogen stond. In ieder geval is de verteller,
Encolpius, zich van zijn eigen ‘katabasis’ niet
bewust, zoals natuurlijk ook Trimalchio niet
geacht wordt de diepere betekenis van zijn
eigen naam te kennen. Des te vermakelijker
is het dat Trimalchio – net als Petronius, de
romanschrijver – graag met namen speelt.
Een slaaf heeft hij Carpus genoemd om via
de vocativus Carpe een dubbelzinnigheid te
kunnen plaatsen: het woord kan immers ook
de imperativus van carpere zijn, zodat met
het uitspreken van de naam de slaaf/kok
meteen zijn opdracht krijgt (c. 36). Een
andere kok, die uit ‘niets’ alles kan maken
(een vis, een duif, een tortel, een kip) is vol-
gens Trimalchio werkelijk ‘onbetaalbaar’: ‘Ik
heb dan ook een bijzonder aardige naam
voor hem uitgedacht: hij heet Daedalus.’
In tegenstelling tot Petronius legt Trimalchio
zijn namen dus uit; men kan ook zeggen dat
Petronius via zijn personnage Trimalchio zijn
eigen procédé ironiseert. Een zelfde geval
doet zich voor met het ventileren van lite-
raire kennis. Petronius doet een beroep op
die kennis van zijn lezer door allerlei subtiele
toespelingen, zoals wij eerder gezien hebben.
Maar Trimalchio brengt voornamelijk te on-
pas zijn Vergilius en Homerus ter sprake en
vergist zich onophoudelijk: ook hier geeft de
schrijver over het hoofd van zijn personnage
een knipoog naar de lezer.
Als Trimalchio een tegenbeeld van de auteur
is, dan kan men heel goed aannemen dat
Petronius. zoals bij elke ik-roman wel het

geval zal zijn, zich voornamelijk identificeert
met zijn verteller, of althans veel van zijn
eigen preoccupaties in hem projecteert. De
gegevens over de auteur zijn schaars en we
weten niet eens zeker of wij de befaamde
karakterschets van Tacitus wel mogen
gebruiken. We hebben echter wel gedichten
aan Petronius toegeschreven over, die moge-
lijk iets van zijn roerselen verraden.
Daaronder bevindt zich een befaamd, veel
vertaald gedicht Foeda est in coitu et brevis
voluptas.

Ik citeer hier het gedicht, dat mij qua sfeer
heel wel Petroniaans lijkt, in de mooie verta-
ling van Sullivan (‘it’ verwijst naar voluptas):

Its joys are short and nasty
And end in quick disgust
So let us not be hasty:
In blind and beastly lust
Love wanes, its glow departing
So let’s be slow in starting;
Let’s lie here sharing kisses
On an endless holiday.
There’s no sweeter rest than this is
(Without a blush to pay)
An endless new beginning
That never dies away.

Het gedicht gaat dus over de onvolmaaktheid
van de geslachtelijke liefde – een rationalisa-
tie van geslachtelijk onvermogen? Het komt
nüj voor dat het reisverhaal in het Satyrikon
zeer dicht de autobiografie van Petronius
nadert. Een tocht, die, als Petronius de door
Tacitus geportretteerde arbiter elegantiae is
geweest, niet zoals die van Aeneas in de
onderwereld te Cumae begon, maar daar
eindigde.
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P.H. Schrijvers

HET SATYRIKON ALS REISVERHAAL,
EEN REACTIE.

In de Petronius-special van Hermeneus (54,2,
p. 68 e.v.) omschrijft R. v.d. Paardt het reis-
verhaal als een zoeken van het ik/zelf naar de
eigen identiteit, waarbij de mens via een
symbolisch te duiden afdaling in de onder-
wereld sterft om herboren te worden, v. d. P.
vraagt zich af of Petronius’ Satyrikon een
dergelijke katabasis, in verhulde vorm, bevat.
Zijn poging om dit te bewijzen moet n.m.m.
als mislukt worden beschouwd, omdat hij te
vaak de Latijnse tekst te veel geweld aan-
doet. Ik signaleer hier een aantal voorbeel-
den. De vele zijpaden naar literatuurweten-
schap, godsdienstgeschiedenis, Vergilius en
Apuleius zal ik niet met hem inslaan, omdat
deze mijns inziens niet naar Petronius’ tekst
leiden.
1. In het fragment (hfdst. 140) over Encol-
pius’ teruggekeerde potentie ‘rijkelijker dan
die van Protesilaos’ geeft v.d. P. ondanks zijn
voetnoot ons niet de vertaling van Leeman
(‘machtiger goden waren het, die mij mijn
hele zelf herschonken hebben’), maar een
eigen,  tendentieuze  versie:   ‘Het  zijn
machtige(r) goden die mij mijn volledige
identiteit teruggegeven hebben.’ als de cena
de katabasis moet symboliseren, dan laat de
sexuele wedergeboorte erg lang op zich
wachten: de cena eindigt met hfdst. 78, de
potentie keert terug in 140!
De mythologische vergelijking is in de
direkte contekst zeer toepasselijk: Protesi-

laos stond bekend als een sexuele krachtpat-
ser èn als slachtoffer van goddelijke toom.
In de literaire traditie vóór Petronius is het
Protesilaos-verhaal zeer pathetisch behandeld
(door   Euripides,   Catullus,   Propertius,
Ovidius); Petronius plaatst zijn vergelijking
in een uiterst realistische, scabreuze contekst:
van pathos naar platvloersheid (bathos, vgl.
de Odysseus-vergelijking in 97,4).
2. Niet ieder labyrinth in de Latijnse litera-
tuur kan met het dodenrijk verbonden wor-
den, zoals blijkt uit de diverse spreekwoorde-
lijke zegswijzen waarin het Latijn, evenals
het Nederlands, ‘labyrinth’ in het algemeen
gebruikt voor ruimte/situatie zonder uitweg.
3. De zin fingite me mortuum esse (‘doe
net of ik dood ben’) kan moeilijk geduid
worden als ‘doe net of ik de koning der
doden ben’.
4. ‘De onderwereld wordt omgeven door
een belangrijk obstakel: water.’ De badhuis-
scène kan hiervan geen aanduiding zijn. Ner-
gens blijkt uit de tekst dat het badhuis een
barrière was. Bovendien is het badhuis ‘een
lange weg’ (hfdst. 28) van Trimalchio’s villa
verwijderd.
5. Gurges kan in het Latijn alle mogelijke
waterplassen aanduiden. Het is misleidend
om alleen Aeneis VI, 296 hier te noemen en
de 99 andere, niet-onderaardse voorbeelden
buiten beschouwing te laten. Het verband
tussen gurges en onderwereld blijkt dus aller-
minst klemmend te zijn. De ietwat weidse
benaming gurges (‘maalstroom’) kan ver-
klaard worden vanuit de gewoonte van de
verteller om zijn valpartijen e.d. overdreven-
melodramatisch voor te stellen (een soort
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slapstick). Voor redimere geldt hetzelfde
bezwaar: tegenover de 2 gesignaleerde voor-
beelden uit een onderwereld-contekst staan
de talloze andere, die meestal slaan op
slavernij en krijgsgevangenschap.
6. Aggressieve honden worden door een
lekker hapje gekalmeerd. Als Giton dit doet,
wordt Trimalchio’s hond daarmee geen helle-
hond. De situatie bij Vergilius ligt andersom:
als de Sibylle een honingkoek voorwerpt,
wordt Cerberus een gewone hond: een van
de voorbeelden van Vergilius’ realistisch-
humoristische weergave van de katabasis.
7. De cena zelf is ook een soort reisverhaal
door de vertrekken van de villa. De tweede
uitgang maakt het de verteller mogelijk
nieuwe elementen in zijn verhaal te stoppen.
Ik zie geen enkele tekstuele verwijzing naar
Aeneis VI!
8. Het zinnetje ut corpus orationis ener-
varetur et caderet wordt door Leeman
terecht vertaald met ‘ontkracht werd en af-
stierf’. Er is geen sprake van sexuele metafo-
riek, zeker niet in een contekst waarin – met
behoud van dezelfde metafoor – over voed-
sel en verwekelijking gesproken wordt.
Corpus betekent lichaam en is geen totum
pro parte voor ‘sexueel orgaan’. De taal had
geen ‘body’ meer.
9. In het door v.d. P. geciteerde gedicht
worden de twee beginregels (foeda est in
coitu et brevis voluptas et taedet Veneris
statim peractae) door Sullivan en vele
anderen verkeerd vertaald: ‘lts joys are short
and nasty and end in quick disgust.’ ‘It’ kan
natuurlijk niet verwijzen naar voluptas,
maar slaat op het onvertaald gebleven woord
coïtus. Coïtus is in het Latijn een technisch
begrip: ‘paring’, eerder te gebruiken bij
dieren dan bij mensen. In vele vertalingen
wordt over het hoofd gezien dat statim
(‘terstond’) staat tussen Veneris en peractae.
Ovidius leerde al in zijn Ars amatoria II, 717:

credo mihi, non est Veneris properanda
voluptas (‘geloof mij het liefdesgenot mag
geen haastwerk worden’). De beginregels
kunnen onmogelijk geduid worden als ‘ratio-
nalisatie van geslachtelijk onvermogen’,
integendeel, zij vormen een aanbeveling tot
een verfijnde liefdeskunst met langdurig
voor- en naspel!

ANTWOORD

R.Th. van der Paardt

Literatuur is het
zetten van vallen
D. de Rougemont

De reactie van prof.dr. P.H. Schrijvers (S.)
wekt de suggestie dat ik in mijn essay ‘Tot
welk genre behoort Petronius’ Satyricon?’
met een stortvloed van nieuwe interpretaties
zou zijn gekomen. Maar zo origineel is mijn
artikel helaas ook weer niet. Gezien S.’
opmerkingen had ik kennelijk wat duide-
lijker moeten maken dat ik een bepaalde
tendens uit de vakliteratuur over Petronius
heb gerelateerd aan een sinds jaar en dag
bestaande dieptepsychologische benadering
van het reisverhaal.
Het toeval wil dat vrijwel tegelijk met mgn
artikel in The Classical Journal (jrg. 77
[1982], pp. 315-319) een beschouwing van
R.M. Newton verscheen, getiteld ‘Trimal-
chio’s Hellish Bath’. Daarin wordt eveneens
een fors aantal ‘infernale motieven’, gesigna-
leerd in de laatste decennia door geleerden
als W. Arrowsmith, G. Bagnani, R. Beek,
Helen Bacon, Averil Cameron, W.J. O’Neal,
in een algemeen kader geplaatst, bij Newton
dat van de verwijzing naar Aen. VI. Newton
komt tot locale interpretaties die slechts hier
en daar afwijken van de mijne; aan het
relateren van ‘raam’- en ‘binnenverhaal’
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komt hij echter niet toe. Van de ‘overkoepe-
lende’ queeste-theorie houd ik dus de
primeur. (P. Fedeli, II Tema del Labirinto
nel Sat. di Petronio, MCSN 3 [1981], 161-
174, heb ik nog niet onder ogen gehad).
Hier volgen mijn kanttekeningen bij de op-
merkingen van S., waarbij ik door het citeren
uit het artikel van Newton i.p.v. de door
hem (en mij) verwerkte artikelen wat ruimte
spaar. Ik houd de nummering van S. aan,
maar ga niet in op de nrs. 3 (waar een simpel
grapje serieus genomen wordt) en 9 (zeker,
‘it’ is de coïtus, maar S.’ nieuwe interpretatie
van het gedicht, die ik voorlopig nog niet tot
de mijne maak, raakt de kern van mijn
betoog niet).
1. S. moffelt Mercurius weg! Ik sluit aan bij
Müller-Ehlers 19782, 479: ‘Merkur pflegt
die Toten in den Hades zu geleiten und über-
nimmt es in der Sage von Protesilaos (...)
den Liebespartner wieder an die Oberwelt zu
führen. Anscheinend wird dies hier, wo es
sich auch um einen ‘Toten’ handelt (129, 1),
zu einer Zweideutigkeit benutzt’; zo ook
Sullivan ad loc. S.’ contra-analyse is een
rhetorisch-stylistische, die, uiteraard, andere
resultaten oplevert dan een mythisch-symbo-
lische. Om met de literatuurtheoreticus
J.J.A. Mooy te spreken: ‘Verschillende
“zoeklichten”     leveren    verschillende
“beelden” op.’ En wat die late wedergeboor-
te betreft: dat is in de queeste-literatuur
geen uitzondering, maar regel (de secundaire
literatuur is oeverloos; recent en aardig is J.
Kruithof 9  ‘Daarheen  en  weer  terug’,
Bzzlletin 92 [1982], 100-104, met een
‘schema’).
2. Voor de verteller is het labyrinth onge-
twijfeld alleen een labyrinth, maar cf. New-
ton 1982, 316: ‘Even if no Vergilian
reminiscence is intended here, the labyrinth
itself conjures up thoughts of tombs and
ancient beliefs about the underworld.’

4. Badhuis en hond aan het begin van de
Cena anticiperen op bad en hond in c. 72
e.v. (zo nu ook Newton 1982, 316, n. 7), die
wel degelijk ‘obstakels’ zijn.
5. De woorden gurges en se redimere zijn,
toch ook volgens S., op zijn minst opmerke-
lijk; in een ‘infernale context’ passen zij
echter uitstekend. Het ontgaat mij, waarom
ik parallellen moet citeren, die niet van toe-
passing zijn. Voor slapstick vs. symboliek,
zie sub 1.
6-7. Cf. Newton 1982, 316: ‘Within the
funcrary context established by the directly
preceding scènes, it is probable that
Petronius is here alluding to the adventures
of Aeneas in the underworld. Specifically,
Giton’s diversion of the houd recalls the
Sibyi’s drugging of Cerberus with a honeyed
sop (Aen. 6, 418-25). The porter’s mention
of the doors, furthermore, recalls the doublé
doors which Aeneas encounters at the exit
from the underworld (Aen. 6,893-99).’
8. Cf. Arrowsmith 1966, 319: ‘When
Encolpius says that “eloquence lost its
sinew” hè means sexual sinew.’ Het cruciale
woord is natuurlijk enervare (‘ontdoen van
de nervus’ = penis, ook bij Juvenalis,
Horatius en Apuleius; zie O.L.D. s.v. 1b).
Bovendien: ‘Lezen is een terugkoppelings-
proces’ (een uitspraak van S. zelf, vele jaren
geleden in dit tijdschrift gedaan), m.a.w. de
lezer-interpretator van dit erotische verhaal
herkent toespelingen, die de lineaire lezer
mogelijk zijn ontgaan. Trouwens, wat zal
ook laatstgenoemde lezer maken van (ik
citeer nu echt helemaal Leemans vertaling):
‘Een waarlijk verheven en zo te zeggen kuise
stijl is niet bevlekt en gezwollen, maar ver-
heft zich in natuurlijke pracht’ (Sat. 2,6)?

Tenslotte dit: men kan Petronius’ tekst óók
lezen en waarderen, zonder al die door S.
gewraakte verbanden te leggen met Vergilius
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e.t.q., maar dan doet men de roman, die bol
staat van intertekstualiteit, én zichzelf naar
mijn mening wel tekort. Men onderschat
dan ook het niveau van de contemporaine
lezer. In de woorden van Newton 1982, 318
e.v.: ‘(P.) is writing to please a highly-
educated aristocratic elite. The reader or
listener who perceives the clever joke(s) will
feel not only amused but also personally
flattered that he is in good company with
the other elegantes of the royal court.’

POST SCRIPTUM

v.d. Paardts repliek bevat één nieuw element
dat om reactie vraagt. Onder punt 8 citeert
hij Leemans vertaling van de volgende zin:
grandis et, ut ita dicam, pudica oratio non
est maculosa nec turgida, sed naturali pul-
chritudine exsurgit (2,6). Ik geef toe dat
deze vertaling bedoeld of onbedoeld sexueel
suggestief is, ten onrechte! Wat moet ik
maken van iets wat niet gezwollen is maar

zich wel verheft? Maculosa betekent hier
niet ‘bevlekt...’ maar ‘bont geschminkt’.
Een toespeling op penis is dan wederom
absurd. Ik prefereer de vertaling van Ernout:
‘la grande, et si j’ose ainsi dire, la chaste
éloquence (gepersonifieerd) n’admet ni le
fard (“make-up”), ni l’enflure, mais elle se
dresse fièrement dans sa beauté naturelle.’
Oratio is een dame!, evenals andere Latijnse,
vrouwelijke, abstracta in gepersonifieerde
vorm.

P.H. Schrijvers

Een ‘dame met penis’, dat is zelfs voor
Petronius en mij te gek! Maar pudica oratio
is, ook volgens Petronius zelf (ut ita dicam),
een (sexuele) metafoor. Voor de verstrenge-
ling van metaforen op het gebied van voedsel
en sexualiteit, zie het aangehaalde artikel van
Arrowsmith.

R. Th. v.d. Paardt
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Petronius lezen betekent fragmenten lezen,
soms zelfs alleen maar excerpten lezen. De
overgeleverde brokstukken zijn zeer ongelijk
van lengte en ze behoren tot verschillende
verzamelingen. Er is, om te beginnen, een
verzameling, waarin korte stukken de over-
hand hebben, te vinden in handschriften van
de zogen. O-klasse. Een tweede collectie,
waarin lange stukken talrijker zijn, treffen
we in handsch ritten van de E-klasse aan.
Ze onderscheidt zich van de vorige boven-
dien door het feit, dat op vele plaatsen ster-
retjes aangeven, dat het één en ander werd
overgeslagen. Omdat echter de sterren niet
altijd met dezelfde nauwkeurigheid zijn inge-
last, bestaat er bij de moderne editores nogal
wat verschil van mening over de afbakening
van de fragmenten. Reeds in de Middel-
eeuwen (12de eeuw) was een lezer zozeer
geïnteresseerd in de lectuur van Petronius-
fragmenten, dat hij hieruit een bloemlezing
samenstelde: we bezitten 4 handschriften
van zijn florilegium (æ-klasse).
Tenslotte is er een fragment, dat alle andere
in lengte overtreft, overgeleverd in een hand-
schrift, dat omstreeks 1650 in Trau (Tragu-
rium, thans Trogir aan de Dalmatische kust)
werd ontdekt: de tekst bevat een beschrij-
ving van een gastmaal ten huize van een rijk
geworden vrijgelatene, Trimalchio (Cena Tri-
malchionis:  satyricon  c. 22,7-78);  het

verhaal maakt de indruk van een afgerond
geheel te zijn, zo niet helemaal zonder dan
toch in alle geval met slechts enkele lacunes
(de codex Traguriensis bevindt zich thans in
de Parij se Bibliothèque Nationale; siglum
H)1. We zullen in deze bijdrage vooral op
het laatstgenoemde fragment onze aandacht
richten.
De beschrijving van het gastmaal is hoogst
komisch: het heeft er zelfs de schijn van,
alsof Petronius een parodie op de gewoon-
lijk   bloedserieuze   symposium-literatuur
heeft willen leveren. Er is tevens reden om
aan te nemen, dat de excerptor, die ergens
in de late Oudheid gedateerd moet worden,
juist om de zoeven genoemde reden zijn oog
op het stuk heeft laten vallen2. Petronius
laat in de Cena een aantal figuren optre-
den, die in hun doen en laten bijzonder ‘vul-
gair’ zijn. En om dit nog eens te onderstre-
pen legt hij hun een taalgebruik in de mond,
dat niet minder sterk vulgair gekleurd is.
Dankzij de toepassing van een dergelijk stijl-
middel ter karakterisering van bepaalde ro-
manfiguren neemt Petronius in de antieke
literatuurgeschiedenis een welhaast unieke
plaats in: er is nauwelijks een tweede auteur
te vinden, die – opzettelijk – zijn werk
zozeer met grote brokken volkstaal gelar-
deerd heeft. We zullen dit dan ook aanstonds
nader onder de loupe nemen.
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Voordat we er echter toe overgaan om aan
de hand van één van de passages, waarin
Petronius een vulgaire disgenoot van Trimal-
chio zijn zegje laat hebben (Echion, caput
45, zie hieronder), een iBustratie van de sti-
listische vaardigheid van de auteur te geven,
eerst de nodige algemene opmerkingen. Er
moet nl. op gewezen worden, dat de taalkun-
dige belangstelling voor onze auteur niet pas
van recente datum is: integendeel, al in de
late Oudheid blijkt ze te hebben bestaan.
Alleen moeten we constateren, dat de ge-
richtheid van de interesse toen enigszins ver-
schilde van die van thans. De mythograaf
Fulgentius bijv. (5de eeuw) blijkt Petronius
vooral ter hand te hebben genomen, omdat
hij bij hem woorden en uitrdrukkingen vond,
die in zijn tijd niet meer voorkwamen. Uit
zijn curieuze expositio sermonum antiquo-
rum diep ik bij wijze van voorbeeld de 3 vol-
gende Petroniana op: 46 (p. 123, 14 Helm)
obtorto valgiter labello, ‘met snuitig opge-
trokken lipje’ (valgiter, lett. ‘naar buiten ge-
bogen’, is een hapax3), ibid. 52 (p. 125, 1)
alucitae, ‘muggen’ (hapax) en ibid. 61 (p.
126, 11 aumatium, ‘privaat, plee’ (hapax)4.
Het laatste van de drie citaten maakt ook
duidelijk, waarom er bij Petronius zoveel
hapaxen worden aangetroffen: hij zag er, in
tegenstelling tot de grote meerderheid van de
antieke auteurs, niet tegenop om zijn roman
met onliteraire woorden, ja zelfs met verba
sordida, te doorspekken. Behalve de zeld-
zame woorden waren het de puntige gezeg-
den en de spreekwoorden, die de belangstel-
ling van laatantieke – en ook middeleeuw-
se – lezers trokken. De kerkvader Hierony-
mus citeert bijv. epistula 130, 19 (p. 199, 16
Hilberg) de volgende regel (deel van een pen-
tameter) uit onze auteur: non bene olet, qui
bene semper olet, ‘hij geurt niet lekker, die
altijd lekker geurt’ (een regel overigens, die
lang tevoren ook al door Martialis 2, 12,4

was overgenomen5). Bij het doorbladeren
van de verzamelingen O, L en æ blijkt, dat tal
van fragmenten – met name de korte frag-
menten – hun opname in één van de drie
bundels uitsluitend aan het feit te danken
hebben gehad, dat ze een sententie of een
spreekwoord bevatten (een voorbeeld hier-
van levert ons illustratie-stuk caput 45 op,
zie hieronder: het spreekwoord, dat in § 2
staat, is door L en æ geëxcerpeerd).
De herontdekking van de Cena (ca. 1650, cf.
supra) bracht, zelfs voordat de editio prin-
ceps verscheen (in 1664, uitgegeven en ge-
drukt door Frambotti, Padua), onder de
Humanisten van die tijd een vrij grote op-
schudding teweeg. Op grond van een af-
schrift, dat hij in handen gekregen had, ver-
klaarde de Neurenberger J.C. Wagenseil,
dat het fragment van Trau een vervalsing
was; de tekst bevatte immers ‘veel barbaarse
woorden, onlatijnse zegswijzen, waarvan
sommige uit het Italiaans zijn opgediept’. De
Parijzenaar Adrien de Valois (Hadrianus Va-
lesius) viel hem bij; hij betoogde, dat hij
temidden van talrijke ‘soloecismen en bar-
barismen’ zelfs ‘aan de Franse taal ontleende
zinnen’ was tegengekomen6.
De Cena had echter, vanaf het begin, ook
haar verdedigers (de bekendste onder hen
was de Straatsburger J. Schetter, later pro-
fessor in Uppsala; in 1665 liet hij aldaar een
uitgave van de codex van Trau verschijnen);
aan deze defensores authenticitatis is het te
danken, dat het Gastmaal van Trimalchio al
vrij spoedig door de meerderheid van de
philologen werd aanvaard. Het gevolg was,
dat in de Petronius-edities, die sindsdien op
de markt gebracht werden, de Cena-tekst
vrijwel altijd werd opgenomen. De meest
gezaghebbende editie werd tenslotte die van
de Nederlander Pieter Bunnan (1668-1741;
1ste druk Utrecht 1709: 2de druk posthuum
uitgegeven door J. J. Reiske, Amsterdam
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17437). De populariteit, die Burman’s editie
genoot, was vooral te danken aan het feit,
dat de aantekeningen, die een groot aantal
philologen in de voorafgaande jaren op Petro-
nius hadden gemaakt, min of meer volledig
erin waren opgenomen. Het huidige oordeel
over de notae doctonim virorum is aanzien-
lijk minder gunstig dan dat van de achttiende-
eeuwers; wat de notae bieden, is rijp en
groen door elkaar8. Het betrekkelijk wei-
nige, wat ook vandaag de dag nog bruikbaar
geacht wordt, staat door de bank genomen
op naam van slechts twee geleerden uit die
tijd: J. Schetter (reeds genoemd) en Nicolaas
Heinsius (1620-1681).
De Burman-editie heeft zich ondanks de zo-
juist genoemde tekorten zeer lange tijd –
langer dan anderhalve eeuw – weten te
handhaven; ze bleef min of meer de grond-
slag voor alle volgende uitgaven9: pas het
verschijnen van de editie van F. Bücheler (de
zogen, ‘editie maior’, Berlijn 1862) beteken-
de een radicale breuk met het verleden. Deze
breuk was voor een deel aan de nieuwe ont-
wikkeling te danken, die de klassieke studiën
sinds het begin van de 19de eeuw, met name
in Duitsland, hadden ondergaan; voor een
ander deel aan de bekwaamheid van de
editor zelf. Bücheler koos niet meer de
‘noten van de geleerde heren’ als fundament
voor zijn uitgave, maar de handschriften.
Voor dat doel paste hij het zogen, ‘stem-
matische’ onderzoek toe en trachtte hij door
het maken van onderlinge vergelijkingen tus-
sen de handschriften een tekst te reconstrue-
ren, die als basis en uitgangspunt voor alle
latere afschriften kon worden beschouwd
een ‘archetypus’. Bücheler meende zijn
‘oerhandschrift’ ongeveer in de tijd van
keizer Theodosius I (379-395) te kunnen
plaatsen; hij nam aan, dat in dezelfde tijd
ook de excerpten tot stand gekomen waren.
Wat verder de vulgarismen in de Cena be-

treft, was hij van mening, dat hij hierop
slechts met de grootste terughoudendheid
emendaties mocht toepassen: dankzij de uit-
gebreide studies, die hij intussen van inscrip-
ties had gemaakt, had hij zich inzicht in de
eigenaardigheden van het zogenaamde ‘vul-
gaire’ Latijn weten te verschaffen.
Bücheler’s tekst vormde, ongeveer honderd
jaar lang, de basis voor elk verder Petronius-
onderzoek, ook voor dat van taalkundige
aard. Er verschenen verscheidene studies,
waarin de gesprekken van de vulgaire Cena-
gasten met allerlei taaldocumenten vergele-
ken werden, die eveneens van onklassieke
herkomst waren: behalve inscripties ook no-
tities van grammatici over incorrect taalge-
bruik, door glossatoren geciteerde onklas-
sieke woorden (dikwijls hapaxen), fouten
in Laatlatijnse handschriften enz. De be-
kendste onder hen, die met behulp van der-
gelijk materiaal gepoogd hebben moeilijke
Petronius-plaatsen te verklaren, was de Offen-
bacher ‘Studienraf W. Heraeus: hij publi-
ceerde zijn - vaak veel opheldering verschaf-
fende    vondsten in een reeks van artike-
len10, verder leverde hij bijdragen voor de
2de druk van de commentaar van L. Fried-
lander (Leipzig, 1906) en verzorgde ten-
slotte twee verbeterde herdrukken van
Büchelefs ‘editio minor’ (laatstgenoemde
was een heruitgave van de ‘ed. maior’ met
beknopte aantekeningen)11.
In het voorafgaande is al enige keren de term
‘vulgair Latijn’ gevallen. We moeten, als we
de werken van de taalhistorici en de philolo-
gen uit de 19de en uit liet begin van onze
20ste eeuw ter hand nemen, constateren, dat
zij deze term over het algemeen nogal pro-
bleemloos hebben gehanteerd, alsof vulgair
Latijn een begrip was, dat geen nadere spe-
cificatie behoefde. Dit gebeurde ondanks het
feit, dat de philologen en de taalhistorici in
die dagen op de keper beschouwd met twee
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zeer verschillende soorten vulgair Latijn
bezig waren: de eersten dachten, als ze hier-
over spraken, aan onklassiek Latijn, dat ze
op inscripties, in vulgaire passages van laat-
antieke auteurs, in glossen enz. waren tegen-
gekomen; de laatstgenoemden daarentegen
aan een nogal kunstmatig Latijn, dat zij door
middel van onderlinge vergelijking van de
Romaanse talen hadden gereconstrueerd, een
soort Trotoromaans’. Deze gereconstrueerde
taal bevatte vele woorden en woordvonnen,
die in het aan ons overgeleverde Latijn niet
teruggevonden konden worden. Een wille-
keurig gekozen illustratie moge dit verduide-
lijken: uit It. bastone. Sp. baston, Fr. bâton
enz. kan een Protoromaans substantivum
*basto, -onis, ‘stok’, worden afgeleid. In
onze Latijnse taaldocumenten treffen we dit
woord niet aan, wel daarentegen — zij het
slechts op één enkele plaats — het substan-
tivum bastum, ‘lans’, ‘stok’ (Lampridius,
Comm. 13,3: 4de eeuw). De taalhistorici
nemen — waarschijnlijk terecht   aan, dat
in de Latijnse taal naast bastum een met be-
hulp van het suffix -o, -onis afgeleide vorm
heeft bestaan12. Zulks behoeft uiteraard
niet te betekenen, dat de nevenvorm op -o
al in de klassieke periode of in de eerste
eeuw na Chr., de dagen van Petronius, gebe-
zigd werd; het ligt eerder voor de hand aan
te nemen, dat de afgeleide vorm pas betrek-
kelijk laat in de Oudheid is opgekomen. Het
vulgaire Latijn is dan ook geenszins een on-
gedifferentieerd geheel geweest; we zullen
met het bestaan van verschillende taalperio-
des rekening moeten houden. Doen we dit
niet, dan werken we met wat J.B. Hofmann
niet ten onrechte een Thantom des Vulgar-
lateins’ heeft genoemd13.
De Petroniusinterpreten van het oude stem-
pel hadden over het algemeen slechts belang-
stelling voor het ‘philologische’ vulgaire La-
tijn; pas in de 20er en 30er jaren van onze

eeuw kwam hierin verandering: ook het Pro-
toromaans van de taalhistorici werd aan de
tekstkritiek dienstbaar gemaakt. Er werd
zelfs, zoals bij een ommekeer vaker gebeurt,
aan de nieuwe oriëntatie overdreven veel
waarde toegekend. Ik citeer slechts twee
voorbeelden. Ernout, de vervaardiger van de
‘Budé’-editie (11922, 21931), handhaaft in
cap. 38, 5, waar de “vulgaire’ Hermeros aan
liet woord is, de in H overgeleverde vorm
culcitras, ‘kussens’, met onklassieke -r- (klas-
siek: culcitas). Hij doet dit met het oog op
het voorkomen van een dergelijke -r- in Ro-
maanse afleidingen, vgl. Sp. colcedra14.
Maar Ernout is niet consequent: in 97,4,
waar in het verhaal van de urbane Encolpius
hetzelfde woord met dezelfde onklassieke
-r- voorkomt, past hij een correctie toe en
zet culcitam (niet culcitram, aldus L) in de
tekst. Dit is meten met twee maten; men
kan alleen één van tweeën doen: de overleve-
ring in beide gevallen handhaven of – even-
eens in beide gevallen – corrigeren. Dat we
voor het laatste moeten kiezen, ligt voor de
hand: de overtollige -r- zal wel aan een Laat-
latijnse (min of meer ‘Protoromaans’ spre-
kende) scriba moeten worden toegeschreven.
Een tweede voorbeeld, de overlevering van
codex H in cap. 71, 10, een passage, die aan
Trimalchio in de mond gelegd is: faciatur...
et triclinia, ‘laten ook aanligbedden (scil. op
het grafmonument) worden afgebeeld’: facia-
tur i.p.v. faciantur. W. Suess, De eo quem
dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone
vulgari (Dorpat 1926) 14 s. verdedigt de sin-
gularis -atur met een verwijzing naar het feit,
dat in het Protoromaans ook bij andere sub-
stantiva een overgang van meervoudig neu-
trum naar enkelvoudig femininum kan wor-
den geconstateerd. De redenering gaat echter
niet op. Om te beginnen is he aantal neutra,
waarbij een dergelijke overgang wordt aange-
troffen, zeer beperkt: gaudia (n. pl.) > Fr.
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(la) joie (fem. sing.); folia > (la) feuille
(naast Oudfr. [le] fueil < folium) en nog
enkele gevallen meer: triclinia behoort niet
bij deze beperkte groep15. Verder moet wor-
den opgemerkt, dat de genoemde overgangen
pas zeer laat – omstreeks de tijd van de
Volksverhuizingen – hun beslag hebben gekre-
gen: in Petronius’ dagen bestonden ze der-
halve nog niet. J.B. Hofmann heeft een der-
gelijke werkwijze dan ook terecht gelaakt;
het is, zegt hij in een reactie op de studie van
Suess, *de tendens om te veel van de slechte
overlevering aan de auteur zelf ten laste te
leggen’ (Gnomon 4 [1928] 507 ss.).
Het heeft, ondanks Hofmann, nog vrij lang
geduurd, aleer de reactie tegen de al te be-
reidwillige acceptatie van de (dikwijls du-
bieuze) overlevering goed op gang kwam;
pas na de Tweede Wereldoorlog werden de
kritische geluiden talrijker16. Ze mondden
tenslotte uit in de nieuwe teksteditie van
K. Müller (‘editio maior’, München 11961).
Om Müller’s werkwijze zeer kort met behulp
van de reeds boven aangehaalde voorbeelden
te demonstreren het volgende: de nieuwe
editor leest in cap. 38, 5 culcitas (zonder -r-)
en 71, 10 faciantur (plur., met -n-). Hij staat
dus aanmerkelijk kritischer tegenover de
overlevering dan bijvoorbeeld Ernout, ook
kritischer dan de grote 19de eeuwse editor
Bücheler. We moeten, als we zijn uitgave
nader bestuderen, zelfs vaststellen, dat ze,
wat de tekstconstitutie betreft, allerlei on-
conventionele trekken vertoont17. Recen-
senten hebben dan ook betoogd, dat tal van
conjecturen en athetesen18. die we in de
nieuwe tekst tegenkomen, overbodig zijn.
Voor Muller was dit aanleiding om zijn tekst
in latere heruitgaven in een meer conserva-
tieve richting om te buigen (‘Tusculum’ met
Duitse vertaling van W. Ehlers, 1965; ‘ed.
maior’, 2 1978; Cena, ‘dtv’ [vert. van Ehlers],
1979)19. 

De specifieke bestudering van Petronius’ taal
werd in de naoorlogse tijd eveneens voort-
gezet; het meest recente onderzoek van
importantie is dat van H. Petersmann,
Petrons urbane Prosa (Syntax), Wenen 1977.
De auteur behandelt de syntactische eigen-
aardigheden van zowel de vulgaire als de
urbane gedeelten van de roman op welover-
wogen wijze (in het woord vooraf kondigt
hij bovendien een morphologische en een
stilistische studie aan); hij houdt tevens zo
uitvoerig rekening met het werk van zijn
voorgangers20, dat zijn studie als een voor-
lopig eindpunt van een lange periode van
onderzoek kan worden beschouwd. Als men
aan het werk van Petersmann en voorgangers
een kritische noot wil toevoegen, dan de vol-
gende: zij hebben allen de neiging gehad om
Petronius’ roman in de eerste plaats als een
soort vindplaats voor uitzonderlijk taalge-
bruik te beschouwen, aan de beantwoording
van de vraag daarentegen, in hoeverre de
auteur dit taalgebruik aan het bereiken van
bepaalde literaire en artistieke doeleinden
dienstbaar heeft willen maken, zijn zij nau-
welijks toegekomen. Het dieper ingaan op
het laatstgenoemde aspect zullen we als een
belangrijke taak van toekomstige onderzoe-
kers moeten zien.

Tot zover onze algemene opmerkingen over
de overlevering, herontdekking en tekstkriti-
sche bewerking van het Gastmaal en van
andere delen van Petronius’ roman; tot zover
ook onze globale beschouwingen over het
vulgaire Latijn, dat we in het eerstgenoemde
fragment, het Gastmaal, aantreffen. Het lijkt
me dienstig om thans over te gaan tot een
concrete illustratie van het behandelde en
om, gezien de opzet van de onderhavige bij-
drage, voor dit doel een caput te kiezen,
waarin een vulgaire spreker aan het woord is:
het wordt caput 45, de spreker is Echion. De
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tekst van het illustratie-stuk is, kleine afwij-
kingen daargelaten, op de edities van Büche-
ler en Muller gebaseerd. In de marge van de
tekst plaats ik de sigia, die de stand van de
overlevering moeten verduidelijken (verre-
weg het grootste gedeelte berust op H, de
codex Trag.; slechts § 2 wordt behalve door
H ook door de codices van de L- en æ-klasse
overgeleverd). Om te laten zien, wat drie
eeuwen van philologische speurzin ten
behoeve van de constituering van de tekst
hebben tot stand gebracht, voeg ik er ‘kriti-
sche noten’ aan toe (de oudste aangehaalde
philoloog is Schetter, 1665, de meest recente
Smith, 1975). Dan volgt een Nederlandse
vertaling, waarin gepoogd wordt om het
midden te houden tussen een letterlijke en
een inhoudelijke weergave. Een taalkundige
analyse vormt het slot.
Voor tekst en vertaling zie p. 30 en 31.

Taalkundige analyse

Zowel de inhoud van Echion’s woorden als
zijn manier van spreken laten duidelijk zien
welke hoedanigheden Petronius hem heeft
willen toeschrijven: die van een verkopei
van bekrompen borrelpraat, van een man
die zich verbeeldt, dat zijn banaal gezwets
voor anderen nog interessant is ook22. Daar-
enboven heeft de auteur hem willen uit-
beelden als een benepen egocentrisch man-
netje, dat uitsluitend oog heeft voor eigen
stupide pleziertjes en belangetjes. Titus, de
verkiezingskandidaat, krijgt alleen daarom
Echion’s stem, omdat hij bereid is met gulle
hand voor gladiatorenspelen geld uit te
geven. Meer nog: Titus zal ervoor zorgen,
dat het een echte slachtpartij wordt; genade-
slagen zullen midden in de arena – niet
ergens in een onderaardse kelder – worden
uitgedeeld. Voor Echion belooft het een
leuke dag te worden. Weliswaar waren de

Romeinen aan meer wreedheid gewend dan
wij, maar het is duidelijk, dat de stompzin-
nigheid, die hier vertoond wordt, ook vol-
gens de schrijver de normale maat teboven
gaat.
Het is evenwel, zoals gezegd, niet alleen de
inhoudelijke kant van het verhaal, die de
platvloersheid en het gebrek aan geestelijk
niveau van de spreker doet uitkomen; de
manier waarop hij het zegt, de stijl, draagt er
evenzeer toe bij. Petronius blijkt bij nadere
ontleding van caput 45 van 3 soorten stilis-
tische middelen gebruik te maken om
Echion’s ‘vulgariteit’ te kenschetsen: 1. De
auteur laat hem zijn beweringen voortdurend
met één of meer banale spreekwoorden af-
ronden; bovendien doorspekt hij, terwille
van de expressiviteit, zijn praatjes met aller-
lei proverbiale gezegden. 2. Petronius onder-
streept de miezerigheid en benepenheid van
de Cena-figuur door het inlassen van emotio-
nele ontboezemingen, liefst scheldwoorden
of andere denigrerende uitlatingen. 3. Om
Echion’s onbeschaafdheid en ongeletterd-
heid tenslotte ook in concreto aanschouwe-
lijk te maken, mengt hij er telkens ongram-
maticaal taalgebruik doorheen – het is dat-
gene wat taalhistorici ‘vulgair Latijn’ noe-
men. Uiteraard is Echion niet de enige onder
de disgenoten, die ongrammaticaal Latijn
spreekt: we treffen het, in diverse doserin-
gen, bij vrijwel alle overige ongeletterde
Cena-figuren aan.
Behalve de drie genoemde vinden we in
caput 45 nog een ander vaak toegepast stijl-
middel: 4. de inlassing van phraseologismen
uit de conversatietaal (zogen, conversationa-
lismen). Het zijn geijkte uitroepen en zins-
wendingen, die in gesproken taal frequent
voorkomen, in geschreven taal daarentegen
– met name indien er de nodige reflectie aan
te pas komt – bij voorkeur worden verme-
den. Petronius maakt van de phraseologis-
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Cena Trimalchionis cap. 45

1,2 ‘oro te’ inquit Echion centonarius ‘melius loquere. “Modo sic, modo sic” inquit
rusticus; varium porcum perdiderat. / quod hodie non est, cras erit: sic vita trudi-

3 tur. / non mehercules patria melior dici potest, si homines haberet. sed laborat hoc
4 tempore, nec haec sola. non debemus delicati esse, ubique medius caelus est. tu si alicubi

fueris, dices hic porcos coctos ambulare. et ecce habituri sumus munus excellente in
5 triduo die festa; familia non lanisticia, sed plurimi liberti. et Titus noster magnum animum

habet et est caldicerebrius: aut hoc aut illud, erit quid utique. nam illi domesticus sum,
6 non est mixcix, ferrum optimum daturus est, sine fuga, carnarium in medio, ut amphi-

theater videat. et habet unde: relictum est illi sestertium trecenties, decessit illius pater –
male! ut quadringenta impendat, non sentiet patrimonium illius, et sempiterno nominabi-

7 tur. iam Manios aliquot habet et mulierem essedariam et dispensatorem Glyconis, qui
deprehensus est, cum dominam suam delectaretur. videbis populi rixam inter zelotypos

8 et amasiunculos. Glyco autem, sestertiarius homo, dispensatorem ad bestias dedit. hoc est
se ipsum traducere. quid servus peccavit, qui coactus est facere? magis illa matella digna

9 fuit quam taurus iactaret. sed qui asinum non potest, stratum caedit. quid auten Glyco
putabat Hermogenis filicem umquam bonum exitum facturam? ille milvo volanti poterat
ungues resecare; colubra restem non parit. Glyco, Glyco dedit suas; itaque quamdiu

10 vixerit, habebit stigmam, nec illam nisi Orcus delebit. sed sibi quisque peccat. sed subol-
facio, quia nobis epulum daturus est Mammea, binos denarios mihi et meis. Quod si hoc
fecerit, eripiat Norbano totum favorem. scias oportet plenis velis hunc vinciturum. et

11 revera, quid ille nobis boni fecit? dedit gladiatores sestertiarios iam decrepitos, quos si
sufflasses cecidissent; iam meliores bestiarios vidi. occidit de lucerna equites, putares eos
gallos gallinaceos; alter burdubasta (?), alter loripes, tertiarius mortuus pro mortuo, qui

12 habe(ba)t nervia praecisa. unus alicuius flaturae fuit Thraex, qui et ipse ad dictata pugnavit.
ad summam, omnes postea secti sunt; adeo de magna turba “adhibete” acceperant, plane

13 fugae merae. “munus tamen” inquit “tibi dedi”: et ego tibi plodo. computa, et tibi plus
do quam accepi. manus manum lavat.’

Notae criticae ad cap. 45
2 rusticus varium H: rusticus ‹qui› varium H. Fuchs, Festschr. Jachmann (1959) 64, vix recte, cf. B. Löf-

steelt, Eranos (1961) 165 ss.
3 sola Reiske ap. Burman (21743) 291: sua H
4 alicubi H (cf. Thes. I 1557, 54 ss.; Nelson [1947] 162): aliubi Scheffer (1665, cf. Burman2, 291) / in

triduo N. Heinsiusap. Burman1 1709 (= B2., 291): inter duo H
5 erit quid N. Heinsius ap. Burman1 (= B2., 293); Wackemagel ALL 15 (1909) 216: erit. quod H / mix-

cix H (cf. Hofmann, Umgangssprache [11909] 61)  /  fuga Scheffer (1665, cf. Burman2, 293): fuca H
6 amphitheater Bücheler (1894) = Kl. Schr. III 219: ampliteatur H / pater, male! Muller (1965) 84;

pater. ‘‹factum› male! Ehlers ap. Muller (1965): pater male H
7 Manios H (cf. Otto, Sprichwörter [1890] 209 N; Bücheler ap. Friedländer [21906] 265): nannos

Bücheler (11862) 51; Smith (1975) 116
9 dedit suas H (cf. Burman1 [= B2., 298]): dedit dicas Reiske ap. Burman2, 297.

10 qui H (cf. E. Löfstedt, Komm. Peregrinatio [1911] 116 ss., Heraeusap. Bücheler [51912] 30) / vinci-
turum H (c f. Burman2, 299; Heraeus [1899] = Kl. Schr. 130 s.)

11 burdubasta H (cf. Smith [1975] 119 s.) / habebat Bücheler’, 52: habet H / nervia H (cf. Heraeus
[1899]= Kl. Schr. 137)

12 “adhibete” Bücheler’, 52; Büch.-Heraeus (61922) 284: adhebete H
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Vertaling van cap. 45

1, 2 ‘Asjeblieft’, zei Echion de lappenkoopman, ‘roep geen onheil op. “Nu eens zus, dan weer
zo” zei de boer: hij had zijn gespikkeld varken verloren. Wat vandaag niet is kan morgen
3 wezen: zo rolt het leven verder. Je zou, bij Hercules, geen betere gemeente21 kunnen op-
noemen – als ze maar kerels had. Maar ze is er op het ogenblik slecht aan toe, en niet

4 alleen zij. We moeten niet kieskeurig doen, de hemel is overal even ver. Als jij ergens
anders geweest bent, zul je zeggen, dat hier de gebraden varkens rondlopen. En let op, we
zullen over drie dagen, op de feestdag, een machtig mooi vechtspel krijgen, geen slaven»

5 troep van de vechtschool, maar voor het grootste deel vrijgelatenen. Onze beste Titus is
royaal en hij is een heethoofd: of het één of het ander, in elk geval zal het iets zijn. Ja, hij

6 is een goede vriend van me, hij houdt niet van mikmak. Hij zal straks heel goede ijzer-
vreters laten aanrukken, zonder dat er tussenuit geknepen wordt, de afslachting midden
in de arena, zodat het amphitheater het kan zien. En hij heeft een aardige duit: dertig
miljoen is hem nagelaten, zijn vader is gestorven - jammer! Ook al besteedt hij vierhon-
derd mille, zijn vermogen zal het niet merken en ze zullen tot in lengte van dagen over

7 hem praten. Hij heeft al een stel gozers en een meid met een vechtwagen en de kassier van
Glyco, die gesnapt werd, toen hij zijn meesteres een pleziertje deed. Je zult de ruzie onder

8 het publiek zien tussen de jaloerse getrouwde mannen en de galante jonge heren. Maar...
Glyco, de schertsfiguur, heeft zijn kassier voor de wilde beesten laten gooien. Dit bete-
kent jezelf te grabbel gooien. Wat heeft een slaaf misdaan, die gedwongen werd wat te
doen? Veeleer zou die slet het verdiend hebben om door een stier op de horens genomen

9 te worden. Maar... wie de ezel niet kan slaan, slaat op het pakzadel. Hoe heeft Glyco nu
kunnen denken, dat het met het stuk onkruid van pa Hermogenes ooit goed zou aflopen?
Die man was in staat een vliegende kiekendief zijn nagels af te knippen; een slang brengt
geen stuk touw ter wereld. Ja ja, Glyco heeft zijn vet gekregen; dus zal hij, zo lang hij
leeft, een brandmerk hebben, en alleen het Dodenrijk zal dat uitwissen. Maar... ieder zal

10 zijn misstap zelf moeten bezuren. Maar ... ik heb er lucht van gekregen, dat Mammea ons
binnenkort een feestgave zal aanbieden, mij en de mensen van mijn gilde ieder twee dena-
riën. En als hij dat doet, zal hij Norbanus van alle gunst beroven. Je moet weten, dat hu

11 straks met vlag en wimpel zal winnen. En, echt waar, wat voor bijzonders heeft die ander
voor ons gedaan? Hij liet zwaard vechters optreden, die krakemikkige schertsfiguren
waren, als je tegen ze had aangeblazen, zouden ze zijn omgevallen; ik heb al betere vech-
ters tegen beesten gezien. Hij heeft mannetjes in de pan laten hakken, die op ruiter-
figuurtjes van lampedeksels leken, je zou ze voor kukeleku-haantjes hebben gehouden,
de één een ezelsknuppel (?), de ander een sleepvoet, de invaller een dode om een dode

12 te vervangen, met doorgeknipte pezels. De enige, die een beetje in vorm was, was een
Thraciër, die ook al alleen volgens het lesje vocht. Kortom, achteraf zijn ze allemaal afge-
tuigd, zó vaak hadden ze van het publiek “slaat erop” te horen gekregen, je reinste laf-

13 bekken. “Toch heb ik je een vechtspel gepresenteerd”, zegt hij; en ik ga voor je klappen.
Reken na, dan geef ik je meer dan ik gekregen heb, de éne hand wast de andere.’
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men gebruik om zoveel mogelijk de con-
versatiestijl te kunnen imiteren; hij doet dit
niet alleen in het praalstuk van Echion of in
vergelijkbare stukken van andere vulgaire
woordvoerders, maar ook op plaatsen, waar
urbane sprekers optreden.
We kunnen het bovenstaande met behulp
van de volgende aan caput 45 ontleende
citaten nader illustreren:

1 Spreekwoorden en spreekwoordelijke
gezegden

Eerst de spreekwoorden: §2 “modo sic
modo sic” inquit rusticus: varium porcum
perdiderat (strekking: ‘maak je niet druk’);
quod hodie non est, cras erit (‘het komt wel
goed’); §4 ubique medius caelus (‘het is
overal eender’); §8 qui asinum non potest,
stratum caedit (‘wie de echte schuldige niet
aankan, gaat op een onschuldige afreageren’);
§9 colubra restem non parit (‘zo ouder zo
kind”).
Spreekwoorden worden graag door iemand
gebezigd, die een beroep wil doen op wat als
algemeen aanvaarde wijsheid geldt; ze wor-
den geacht het eigen gelijk van de spreker te
bevestigen. Bij het gebruik van proverbiale
gezegden daarentegen staat niet zozeer de
verwijzing naar levenservaring of levenswijs-
heid alswel de expressieve benadrukkingvan
het gesprokene op de voorgrond: door mid-
del van beeldspraak, liefst van enigszins grof
gehalte, wil de spreker zijn verhaal aanschou-
welijker en interessanter maken. Vgl. in ons
caput: §4 dices hic porcos coctos ambulare
(strekking: ‘je zou warempel zeggen, dat het
hier volmaakt is’); §9 ille milvo volanti
poterat ungnes resecare (‘hij was een onge-
looflijk gewiekste kerel’); nisi Orcus delebit
(‘een onuitwisbare schande’); § 11 plenis velis
hunc vinciturum (‘zal een grote overwinning
behalen’; lett. ‘met volle zeilen winnen’);

§ 12 alicuius flaturae fuit (‘hij was een beetje
flinker’; flatura lett. ‘gietsel’); §13 manus
manum lavat (‘we zijn quitte’).

2 Scheldwoorden en andere denigrerende
uitlatingen

Hermogenes’ dochter wordt §9 Hermogenis
filix genoemd (woordspeling: filix ‘onkruid’
~ filia ‘dochter’); zij is § 8 een matella ‘pis-
pot’ (= ‘slet’). Glyco, haar echtgenoot, is
§8 een sestertianus homo, nog geen ‘stuiver’
(sestertius) waard. De gladiatoren van Norba-
nus, een verkiezingskandidaat voor wie
Echion weinig waardering heeft, zijn § 11
ook al sestertiarii, één van hen zelfs een
burdubasta (een moeilijke hapax: misschien
een van burdo ‘muilezel’ en bastum ‘stok,
knuppel’ afgeleide samenstelling), de ander
een loripes, een vent met “voeten’ zo slap
als een ‘riem’. Kortom, ze zijn allen § 10
plane fugae merae (met hypostasering van
het abstractum fugae: ‘weglopers’). In het-
zelfde vlak liggen de denigrerende omschrij-
vingen: Glyco’s vrouw heeft §8 verdiend
quam taurus iactaret, ‘dat een stier haar op
zijn horens zou nemen’; Norbanus’ zwaard-
vechters zijn §11 de lucerna equites ‘ruiter-
figuurtjes op lampedeksels’, quos si sufflasses
cecidissent, ‘als je tegen ze blies, zouden ze
zijn omgevallen’. Minder boosaardig, maar
desalniettemin ironisch zijn § 7 amasiunculi
‘minnaartjes’ (= ‘rokkenjagers’, een hapax),
zelotypi (úηλÞτυπïι) ‘jaloersen’ (= ‘gehoorn-
de echtgenoten’) en Manii als aanduiding van
een groep zwaardvechters, deze keer van een
bevriende persoon, Titus (Manius, oorspron-
kelijk een praenomen, raakte uit de mode en
kreeg een denigrerende betekenis, ongeveer
=’Hannes’, ‘gozer’23). Enigszins schertsend
is klaarblijkelijk ook § 5 caldicerebrius ‘heet-
hoofdig’ bedoeld, gezegd van Titus (het komt
alleen bij Petr. voor, l.c. en 58, 4).
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3 Vulgair Latijn

Petronius streeft er niet naar de volkstaal
consequent weer te geven, hij doet hier en
daar een greep. Hij bezigt bijv. slechts één
phonetisch vulgarisme, § 15 plodo i.p.v.
plaudo: met behulp van een simpele vervan-
ging van au door o was dit realiseerbaar
(plodo wordt overigens bij meer Latijnse
auteurs aangetroffen; het is niet overgegaan
in het Romaans).
Veel talrijker zijn de morphologische en syn-
tactische vulgarismen; ze hebben meer dan
eens een Protoromaans karakter. Aldus de
vroege voorbeelden van het verval van het
neutrum: § 3 medius caelus en §6 amphi-
theater (i.p.v. -um en -trum), §9 stigmam
(het Griekse neutrum op -ma wordt femi-
ninum). Verder een voorbeeld van de ver-
vanging van een adjectivisch imparisyllabum
van de 3de deel. door een parisyllabum: §4
munus excellente (evenzo 66,3 excellente
Hispanum, scil. vinum: nom. sing. -entis,
-ente i.p.v. -ens, naar analogie van gravis,
-ve). Aan het feit, dat de ondergang van het
deponens ophanden is, worden we in cap. 45
slechts op indirecte wijze herinnerd: door
het hyperurbane euphemisme § 7 delectare-
tur i.p.v. -aret ‘een pleziertje deed’ (vgl.
echter 76, 10 exhortavit i.p.v. exhortatus est,
een zeer duidelijk voorbeeld van dit ver-
schijnsel). Twee keer komen we een peri-
phrastisch futurum tegen, dat zijn specifieke
betekenisnuance (‘aanstonds zullen’) min of
meer verloren heeft: §4 habituri sumus,
§ 10 daturus est (i.p.v. habebimus, dabit) –
zijn de futura periphrastica hier een voor-
bode van het verval van het futurum sim-
plex? (In het latere vulgaire Latijn duikt,
zoals men weet, een andere periphrase op:
habere habeo > Fr. aurai).
Een mooi voorbeeld van Protoromaanse syn-
taxis komen we in § 10 tegen: subolfacio

quia ‘ik heb er lucht van gekregen dat...’
(quia › qua › Fr. que i.p.v. ace. c. inf.24;
subolfacio is een hapax).
Niet alle vulgarismen kunnen’ als vroege
voorlopers van  het  Romaans worden
beschouwd: § 11 nervia i.p.v. nervi ‘pezen’,
‘pezels’ wijst eerder in Oudlatijnse richting,
we vinden het al bij Varro (Menippeae 368)
– blijkbaar een oude nevenvorm, geënt
op andere dikwijls in de pluralis optre-
dende neutra die lichaamsdelen aandui-
den, zoals bracchia, cubita, genua enz.
Voor § 10 vinciturum, partic. fut. (‘zullende
overwinnen’), afgeleid van de praesensstam
vinco (i.p.v. victurum. van victus), hebben
we geen parallel (in hetzelfde kader past
echter de volgende notitie van Priscianus GL
[Keil] II 510, 19 ss.: Piso Frugi, annalist 2de
eeuw v. Chr., bezigde ignoscitums ‘zullende
vergeven’, Cicero daarentegen ignoturus),
Opmerkelijk is verder het veelvuldige gebruik
van sed ‘maar’, ook waar het als overgang tot
de volgende zin niet op zijn plaats is: § § 8-
10 – was het in Petronius’ dagen een vulgair
stopwoord? Vulgair – en waarschijnlijk
eveneens tot Petronius’ tijd beperkt gebleven
– is tenslotte het klanksymbolische tweele-
dige rijmproduct mixcix, dat in § 5 min of
meer een hele zin vervangt: non est mixcix,
(strekking: ‘hij is geen man die half werk
doet’; mixcix is een hapax25).

4 Phraseologismen uit de conversatietaal.

Uitroepen: § 4 et ecce ‘kijk’, ‘let op’, § 6
male ‘niet zo best’, ‘jammer’; een krachtterm:
§ 3 mehercule; een overredingsformule: § 1
oro te ‘alsjeblieft’; een formule om aan het
eigen verhaal een eind te draaien: § 12 ad
summam ‘kortom’; een geëmotioneerde her-
haling: § 9 Glyco Glyco ‘ja ja, die Glyco’.
Euphemismen behoren eveneens tot onze
categorie, zoals omschrijvingen van sexuele
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handelingen: § 8 facere i.p.v. futuere, § 7
dominam delectare i.p.v. cum domina, coire
(over delectari als hyperurbaan deponens cf.
supra sub 3). Een in de conversatie dikwijls
toegepast stijlmiddel is tenslotte de ellips; de
spreker beperkt zich tot de hoofdzaken en
verwacht, dat de hoorder de rest zelf zal aan-
vullen: § 6 habet unde (scil. sumptum faciat
‘de uitgaven doet’; Schetter; Fr. il a de quoi),
§ 9 dedit suas (scil. poenas ‘straF: Burman),
§ 12 adhibete (scil. virgas ferrumque ‘roeden
en brandijzer’: Bücheler).
Met behulp van dergelijke phraseologismen
heeft Petronius zijn gesprekken in hoge mate
‘levensecht’ weten te maken. Het feit dat ze
niet alleen bij vulgaire maar ook bij urbane
romanfiguren zijn toegepast, is voor Peters-
mann (titel supra) aanleiding geweest te
betogen, dat de auteur tussen beide groepen
geen duidelijk taalkundig verschil zou
hebben gemaakt. Dit is niet helemaal juist:
grammaticale vulgarismen, zoals boven in
categorie 3 behandeld, zal men bij urbane
sprekers nauwelijks aantreffen.

Als we het bovenstaande nog eens overzien,
komen we tut de conclusie, dat Petronius be-
halve inhoudelijke ook diverse stilistische
middelen heeft gebezigd om het platvloerse
‘ethos’ van Echion, de man die hij in caput
45 aan het woord laat, te karakteriseren. Het
zijn echter niet uitsluitend grammaticale
vulgarismen (supra sub 3) geweest, die hij te
baat nam om het doel te bereiken: ze
zouden zonder andere bijmengsels de scha-
keringen in Echion’s denktrant en spreek-
trant onvoldoende hebben gekenschetst. De
auteur heeft dientengevolge naar additionele
stilistische middelen uitgekeken, die ermede
toe zouden kunnen bijdragen om een hele
scala van kenmerken tot uitdrukking te
brengen – behalve ongeletterdheid ook
banaliteit, zelfingenomenheid, behoefte aan

kwaadprekerij enz. Zoals we bij de behande-
ling van de categorieën 1 en 2 hebben gezien,
is hij er zeer wel in geslaagd dergelijke mid-
delen te vinden. Vanzelfsprekend heeft
Petronius, als hij andere romanfiguren
behandelde, ernaar gestreefd om weer
andere combinaties van stijlmiddelen te cre-
ëren. De resterende fragmenten van het Saty-
ricon zijn ruimschoots voldoende om aan te
tonen, dat hij op dit punt bijzonder vinding-
rijk geweest is.

NOTEN

1 Een beschrijving van de Petronius-handschrif-
ten en van hun classificatie vindt men in de
‘editio maior’ van K. Muller, 21978, Trae-
fatio’; een beknopte samenvatting in Müller’s
Tusculum ‘-editie (1965), ‘Anhang’.

2 Over de motieven van de excerptoren vgl. Nel-
son, Mnemos. IV 24 (1971) 75 ss. en H.
Petersmann, Petrons urbane Prosa (1977)
33 ss.

3 Onder de term ‘hapax’, verkorte weergave van
Gr. ±παê λεγÞµενïν (lelt. ‘wat één keer gele-
zen wordt’), verstaat men een woord, dat in
de overgeleverde teksten slechts één keer
wordt aangetroffen.

4 Geen van de 3 Fulgentius-citaten kan in onze
huidige Petronius-tekst worden teruggevonden.

5 De door Hieronymus aangehaalde versregel
ontbreekt in de huidige Petronius-tekst. Petro-
nius was overigens een knap versifïcator: de
nog resterende poëtische inlassingen zijn tal-
rijk, de metrische variëteit is vrij groot (10
verschillende metra).

6 Vgl. de praefatie van Frambotti (Padua 1664)
over de denkbeelden van Wagenseil en Vale-
sius (een herdruk van de praefatie vindt men
bij S. Gaselee, A Collotype Reproduction of
that portion of Cod. Paris. 7989... which con-
tains the Cena Trim., Cambr. 1915, 2 ss. N. 2).
In 1666 hebben Wagenseil en Valesius hun be-
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zwaren tegen de echtheid van de Cena Trim.
nog eens opnieuw in 2 gecombineerd uitgege-
ven tractaten uiteengezet (de tractaten zijn
herdrukt in de editie van Burman, 21743 vol.
II, 342 ss.); vgl. verder A. Colignon, Pétrone
en France, 1905, 56 s.

7 Een herdruk van Burman2 verscheen in Hil-
desheim (Olms), 1974, 2 din.

8 De overige Burman-edities zijn van hetzelfde
type; vgl. J.H. Waszink, Classical Philology,
in: Leiden University in the 17th Century,
1975, 165: ‘Petrus Bunnannus senior, the
producer of editions cum notis variorum, a
term which after all is a poüte expression tor
“capitulation before the difficulties oftextual
criticism”.’

9 Onder de latere Petronius-uitgaven is de
‘Bipontina’. 1790, de bekendste. Ze is zeer
onkritisch en bevat zelfs de zgn. supplementa
Nodotiana (de vervalste ‘aanvulling’ van F.
Nodot, 1691).

10 O.a. Die Sprache Petrons und die Glossen’,
Gymnasialpr. Offenbach 1889 = Kl. Schr.
(1932) 52 ss.

11 Bücheler’s ‘editio maior’ (1862) werd in 1963
herdrukt. ‘Editiones minores’: 21871, 31882,
41904; Bücheler-Heraeus 51912, 61922 (met
283 ss.: ‘supplementa adnotationum’).

12 Vgl. W. Meyer-Lübke, Rom. Etym. Wb.
(31935) Nr. 982 (bastum) en Thes. II 1783,
53 ss. (bastum).

13 Lateinische Umgangssprache (11926, 21936)
p. VIII.

14 Vgl. Meyer-Lübke, REW Nr. 2372 (culcita).
15 Over de doubletten folium/folia en hun Ro-

maanse afstammelingen vgl. V. Väänänen,
Introduction au latin vulgaire (1967) 108 ss.
(waar ook enkele vroege voorlopers vermeld
worden).

16 Vgl. voor de reactie op de Petroniaanse tekst-
kritiek van vóór de oorlog o.a. Nelson, Petro-
nius en zijn ‘vulgair’ Latijn (Diss. Utrecht)
1947, Inleiding en passim.

17 Voor Müller’s Petronius-editie heeft met name
E. Fraenkel verscheidene bijdragen geleverd;
verder verraadt ze de invloed van H. Fuchs,
Verderbnisse ün Petrontext (Festschr. Jach-
mann, 1959, 57 ss.). Zowel Fraenkel als
Fuchs zijn van mening, dat de Petronius-
overlevering door tal van interpolaties gecor-
rumpeerd is. Pen uiterst kritische houding
tegenover de overlevering wordt verder

aangenomen dóór H. van Thiel, Petron, Uber-
lieferung und Rekonstruktion, 1971. De op-
vattingen van laatstgenoemde hebben echter
weinig instemming gevonden.

18 Onder ‘athetese’ (Gr. �θÛτησις) verstaat men
een ‘verwerping’ van een in één of meer hand-
schriften overgeleverd tekstgedeelte.

19 Van Muller 11961 afhankelijk is ook M. S.
Smith, Petr. Cena Trim., with Comm,. Oxford
1975.

20 Petersmann levert dan ook een zeer uitvoerige
bibliographie. Sindsdien is een nog aanmerke-
lijk completere bibliographie verschenen: G. L.
Schmeling-Johanna H. Stuckey, A Bibliogra-
phy of Petronius, 1977.

21 Elders (44, 12, 16; 57, 9; 76, 10) wordt deze
gemeente een colonia genoemd, in 81,3 een
Graeca urbs. Men denkt aan Puteoli in Cam-
panië, vgl. J. P. Sullivan, The Satyricon of
Petronius, 1968, 46 s.

22 Echion krijgt evenwel iets verderop (46, l) de
rhetor Agamemnon in de gaten, die zwijgend
toekijkt en niet reageert, blijkbaar omdat hij
zich aan het gezwets ergerde: videris mihi,
Agamemnon, dicere: ‘quid iste argutat moles-
tus?’ (‘je ziet eruit, alsof je wilt zeggen: “wat
zit die hinderlijke vent te kletsen” ’).

23 A. Otto, Die Sprichwörter der Römer (1890)
208 s. citeert uit Festus (128, 15 ss. Lindsay)
het spreekwoordelijke gezegde multi Manii
Ariciae: bedoeld zijn blijkbaar boerenpummels,
landlopers en bedelaars, die zich in Aricia op-
hielden, een pleisterplaats aan de via Appia.

24 Vgl.  bij  bovenstaande vulgarismen o.a
Väänänen (titel supra, N. 15): 39 s. (plodo),
108 ss. (neutrum), 113 s. (imparisyllabum),
136 (deponens), 140 s. (futurum) en 173 s.
(quia i.p.v. acc. c. int’.). Dezelfde onder-
werpen worden uiteraard ook door Romaanse
historische grammatica’s behandeld, vgl. bijv.
M. Harris, The Evolution of French Syntax
(1978): 52 s. (neutrum), 50 s. en 56 s. (im-
parisyllabum), 135 en 145 s. (futurum), 187
(deponens) en 219 ss. (vervanging van de acc.
c. inf.).

25 De creatie mixcix kan niet volgens de regels
van de historische etymologie worden ver-
klaard; ze is blijkbaar ingegeven door miscere
‘mengen’, in het bijzonder door vormen als
misc-eo en mix-tus. We komen vergelijkbare
kianksymbolische creaties in vele talen tegen,
vgl. bijv. in het Nederlands nitwit, hotsklots,
holderdebolder, kissebissen enz.
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Inleiding

Men neemt tegenwoordig algemeen aan, dat
de oorsprong van de novelle ‘Het weeuwtje
van Ephesus’ in Klein-Azië ligt, waar een
Griek Aristides aan het eind van de 2e of
begin Ie eeuw v. C. een bundel Milesiaca
schreef, een collectie pikant-erotische novel-
len, die alle gelokaliseerd waren in of rond
Milete, een tamelijk mondaine stad. Waar-
schijnlijk waren dat verhalen, zoals men die
graag in een gezelschap, bv. aan tafel, vertel-
de (Theoph. Char. 27,2 en Athen. 614D
spreken daarvan). Er zullen ook wel stichte-
lijke tussen zijn geweest over de ware liefde
en de echt-kuise vrouw, ook wel over on-
schuldige avonturen, maar de voorkeur ging
uit naar erotisch getinte anecdoten, soms
gekruid met tovenarij en hekserij. Hieruit
zal Aristides zijn keus hebben gemaakt ter-
wijl hij ze onderling verbond met eigen tus-
senzetsels, als we tenminste Ovid. Tr. 2, 413

Iunxit Aristides Milesia crimina secum;
fulsus Aristides nectamen urbe sua est

mogen interpreteren (wat allerminst zeker is
wegens secum) als ‘Aristides verbond schan-
dalige gebeurtenissen met elkaar, maar toch
werd hij niet uit zijn stad verbannen’ (Ovi-

dius is bitter gestemd, omdat hij wel werd
verbannen wegens zijn Ars Amatoria; in
Milete was men blijkbaar toleranter). Al vrij
vroeg, reeds tijdens Sulla, werd dit werk, dat
helaas voor ons geheel verloren is gegaan, in
het Latijn vertaald door de historicus L. Cor-
nelius Sisenna (praetor in 78 v. C.):

Vertit Aristiden Sisenna, nec obfuit illi
historiae turpis inseruisse iocos

(Ovid. Tr. 2, 443)

‘Sisenna vertaalde Aristides, maar het werd
hem niet kwalijk genomen, dat hij onbehoor-
lijke grappen in het verhaal inlaste’. M.a.w.
het toch al erotische gehalte van de Griekse
oorspronkelijke verhalen werd nog geaccen-
tueerd door de eigen ondeugende aardig-
heden van Sisenna. Welnu, deze Latijnse
vertaling werd druk gelezen, want Plut. Cras-
sus 32 vertelt, dat exemplaren ervan werden
gevonden in de bagage van een Romeins offi-
cier, die de veldtocht van Crassus tegen de
Parthen meemaakte; de Parthen, aldus Plu-
tarchus, waren hierdoor nogal geschokt en
hoonden de Romeinen, dat ze zelfs in oor-
logstijd dergelijke lectuur niet konden mis-
sen.
Hieruit blijkt dus wel, hoe populair de bun-
del in Rome was. Het Romeinse publiek
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kende deze stof en als een latere auteur een
dergelijke novelle wilde gebruiken, dan dien-
de hij er voor de fijnproevers wel iets bijzon-
ders, iets eigens van te maken, en dat kan
men bij Petronius goed constateren. Er zijn
nl. nog twee Latijnse versies van dit verhaal:
één metrische in de bundel van Phaedrus
App. 15, dus ongeveer gelijktijdig met Petro-
nius, en één in proza in een laat-Romeinse
fabelverzameling van Romulus, nr. 59. Beide
versies zijn veel korter dan die van Petr. en
verschillen ook inhoudelijk nogal eens in niet
onbelangrijke details: bij Phaedr. bv. heeft
de soldaat dorst en gaat daarom naar de graf-
kamer: ook de bemiddelende rol van de
dienares ontbreekt daar, wat juist aan het
verhaal van Petr. zoveel charme en ook een
zekere dramatische spanning geeft; Phaedr.
eindigt met een moraal, zoals dat bij een
fabel past, Petr. met een geestigheid; wel-
licht hebben Phaedr. en Romulus beiden een
tussentrap gebruikt, want onderlinge beïn-
vloeding lijkt onwaarschijnlijk, nog afgzien
van de onzekerheden in de chronologie van
Phaedrus.
Of men ooit succes zal boeken met nog ver-
der speuren naar de oorsprong van deze Mile-
siaca van Aristides, lijkt dubieus. De theorie
van Grisebach, die meent,dat de basis van
het verhaal van de weduwe van Ephesus in
China gezocht moet worden en dat het van-
daar via India naar Kl. Azië is getrokken,
wordt tegenwoordig algemeen afgewezen;
de Chinese verhalen, die hij citeert, hebben
slechts heel in de verte enige verwantschap
met ons verhaal; het thema ‘trouw of
ontrouw’ van vrouwen is wijd en zijd ver-
spreid en komt in talrijke volksverhalen
voor, overal in de wereld. Het lijkt eer waar-
schijnlijk, dat Aristides mondelinge pikante
verhalen uit zijn omgeving heeft opgetekend
en wellicht verbonden tot een min of meer
doorlopende verhalenbundel. Ook de novelle

over de ephebe van Pergamum bij Petr. 85-7
lijkt uit deze bron te zijn voortgekomen.
Even onwaarschijnlijk is de gedachtengang
van Cabaniss, als zou Petr. het Christendom
hebben willen bespotten door de kruisiging
hier te parodiëren en de opstanding, de
bewaking van de gekruisigden, de enscene-
ring op de begraafplaats, enz. Zelfs al is het
denkbaar, dat Petronius in het nabije Oosten
soms in contact is geweest met het opko-
mende Christendom, de overeenkomsten zyn
zo vaag en de taferelen van een kruisiging in
deze omgeving zo veelvoorkomend, dat het
zinloos is hieruit dergelijke conclusies te
trekken.

Commentaar
Omdat een goed modem commentaar op dit ge-
deelte van Petronius ontbreekt, heeft het wellicht
nut het verhaal zelf wat nader te beschouwen. Wat
de situatie betreft: de 3 hoofdpersonen van Petro-
nius’ roman, de verteller Encolpius, de wat louche
jonge slaaf Giton en de verlopen dichter Eumopu»
varen op een schip van Campanië naar Tarente.
Dan blijkt, dat de eigenaar van het schip, eveneens
aan boord, Lichas is, een oude vijand van Encol-
pius, die nl. eens zijn vrouw Hedyle had verleid.
Maar ook Giton treft een bekende aan boord,
Tryphaena, een dame van dubieuze zeden, die ook
al eens een affaire met Encolpius heeft gehad. Dit
leidt tot veel geharrewar, zelfs tot een handgemeen
en er volgt een parodistisch getint rechtsgeding.
Ten slotte wordt de vrede getekend, men gaat
samen eten, Eumolpus debiteert wat poëzie en gaat
dan dit verhaal vertellen, om de stemming wat op
te vrolijken. Na afloop blijkt, in hoeverre hij daarin
is geslaagd: de matrozen schateren van het lachen;
Lichas kan het natuurlijk minder waarderen, omdat
immers ook zijn vrouw hem ontrouw was geweest,
en grappen over dat thema kan hij niet goed verdra-
gen. Ook Tryphaena geneert zich, omdat ontrouw
als van de dame van Ephesus haarzelf lang niet
onbekend is. Een deel van het gezelschap is dus
bepaald geamuseerd, andere krijgen wat rode oor-
tjes. Men ziet, hoe knap Petronius het verhaal in
het kader van zijn eigen roman heeft ingevoerd.
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110,6 Ceterum Eumolpos, et periclitantium aduocatus et praesentis concordiae auctor, ne
7 sileret sine fabulis hilaritas, multa in muliebrem leuitatem coepit iactare: quam facile

adamarent, quam cito etiam filiorum obliuiscerentur, nullamque esse feminam tam
8 pudicam, quae non peregrina libidine usque ad furorem auerteretur. Nec se tragoedias

ueteres curare aut nomina saeculis nota, sed rem sua memoria factam, quam exposi-
turum se esse, si uellemus audire. Conuersis igitur omnium in se uultibus auribusque
sic orsus est:

111, l ‘Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut uicinarum quoque gentium
2 feminas ad spectaculum sui euocaret. Haec ergo cum uirum extulisset, non contenta

uulgari more funus passis prosequi crinibus aut nudatum pectus in conspectu frequen-
tiae plangere, in conditorium etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo

3 Graeco more corpus custodire ac fiere totis noctibus diebusque coepit. Sic adflictan-
tem se ac mortem media persequentem non parentes potuerunt abducere, non propin-
qui; magistratus ultimo repulsi abierunt, complorataque singularis exempli femina ab

4 omnibus quintum iam diem sine alimento trahebat. Adsidebat aegrae fidissima ancilla,

110,6 Eumolpus kondigt duidelijk aan, wat zijn bedoeling is: de vrolijkheid (hilaritas) bevorderen door te
spotten met de lichtzinnigheid der vrouwen, die zonder uitzondering, hoe kuis ze ook lijken, van
het rechte pad kunnen raken.

110,8    tragoedias ueteres: hij doelt op exempla als die van Phaedra, Stheneboea, Clytaemnestra, enz.
rem sua memoria factam: het is een heel gewone kunstgreep om, als men een verhaal vertelt, de
geloofwaardigheid te verhogen door te stellen, dat men het zelfheeft meegemaakt; zo suggereert
Eumolpus ook in 85, 1 dat de geschiedenis van de ephebe van Pergamon op zijn eigen waarneming
berust: in Asiam cum a quaestore essem stipendio eductus, hospitium Pergami accepi. Als Niceros
aan tafel het verhaal van de weerwolf gaat vertellen (61, 6), heeft hij het alles zelf beleefd: cum
adhuc seruirem, habitabamus in uico, enz.
Conuersis... sic orsus est: dit lijkt op een lichte parodie van het begin van Verg. Aen. 2: Conti-
cuere omnes intentique ora tenebant: inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto, temeer, omdat
straks enkele verzen van Vergilius worden geciteerd.

111,1    Matrona: het zal zeker geen toeval zijn, dat het verhaal met dit substantivum begint: het gaat over
een ‘dame’, want het woord is steeds verbonden met het idee van ‘oud-Romeinse deugdzaamheid’;
als iemand matrona wordt genoemd, dan legt dat verplichtingen op, m.a.w. meteen al het allereer-
ste woord heeft een ironisch tintje. Ze wordt ook in 111, 5 en 112, 1 zo betiteld, juist op kardinale
momenten; overigens heet ze 7 keer mulier, 3 keer femina, beide dus vrij neutraal; in 111, 10 is ze
een muliercula, wat in de comedie nogal eens wordt gebezigd van een meretrix, of een quasi-mee-
warige connotatie heeft. Eumoïpus noemt haar zo, wanneer ze de wanhoop nabij is, dus duidelijk
weer ironisch. Het is dus eigenlijk onjuist, dat men meestal spreekt van het “weeuwtje”; de term
uidua komt in het hele verhaal niet voor.
Ephesi: juist in de novelle vindt men vaak concrete namen, zo ook in c. 85 Pergami. In Griekse ver-
halen komt dat zelfs veelvuldig voor. Het is begrijpelijk, dat degenen, die een parodie op het Chris-
tendom in deze novelle zoeken, ook Ephesus daarbij als argument gebruiken, de stad van de activi-
teit van de apostel Paulus en later van Johannes.
tam notae... pudicitiae, ut... euocaret: een grotesk begin, dat echter in soortgelijke verhalen veel
voorkomt: zo wordt ook van Psyche in Apul. Met. 4,28 gezegd: (tam praecipua, tam praeclara
pulchritudo)... multi denique ciuium et aduenae copiosi, quos eximii spectaculi(!) rumor studiosa
celebritate congregabat. Evenzo in de Griekse roman: Chariton 1, 1 zegt over de schoonheid van
Callirrhoe: ΦÜµη δb τï� παραδÞêïυ θεÀµατïς πανταøï� διÛτρεøε..
Bij deze theatrale beginzin zal de toehoorder meteen even glimlachen: immers pudicitia werkt in
stilte en een spectaculum past al heel weinig bij zo’n uiterst deugdzame dame. Hoe hoger ze hier
wordt verheven, des te dieper zal straks haar val zijn.
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110,6 Maar Eumolpos, onze redder in de nood, dié de eendracht voor het ogenblik had be-
werkstelligd, ging allerlei aardigheden debiteren over de lichtzinnigheid der vrouwen,

7 opdat er geen stilte in de vrolijke sfeer zou ontstaan door gebrek aan verhalen: hoe
gemakkelijk ze verliefd worden, hoe gauw ze zelfs hun eigen kinderen vergeten, en dat
er geen vrouw zo eerbaar is, dat ze niet door liefde voor een vreemde man door het

8 dolle heen kan raken. Hij interesseerde zich niet, zo zei hij, voor oude treurspelen of
voor namen, die al eeuwenlang bekend waren, maar wel voor een geschiedenis, die in
zitjn eigen tijd gebeurd was, en die wilde hij wel vertellen, als we wilden luisteren. Toen
dus aller ogen en oren op hem gericht waren, begon hij aldus:

111, 1 ‘In Ephesus woonde een dame, zo bekend om haar eerbaarheid, dat zelfs uit naburige
2 landen vrouwen kwamen kijken naar dit wereldwonder. Toen ze nu haar man verloren

had, vond ze geen bevrediging in hetgeen dan gebruikelijk is: met loshangende haren in
de lijkstoet mee te lopen of zich ten aanschouwe van de menigte op de ontblote borst
te slaan, neen, ze volgde de overledene zelfs tot in de grafkamer en ging het lijk, dat
naar Grieks gebruik in een onderaardse ruimte was bijgezet, bewaken en bewenen, on-

3 afgebroken, dag en nacht. Terwijl ze zich zo kwelde en door vasten de dood zocht,
konden noch haar ouders, noch haar verwanten haar wegvoeren; ten slotte kwamen de
stadsbestuurders, maar ook zij werden door haar afgewezen en moesten onverrichter-
zake heengaan. En zo bracht de voorbeeldige vrouw, door allen bejammerd, al de vijfde

4 dag zonder voedsel door. Een trouwe dienares zat naast de diepongelukkige en weende

Ook Apul. Met. 9,18 spreekt van de famosa castitas van een gehuwde dame, die zich even later zal
laten verleiden, bekoord door blinkende goudstukken.

111.2 passis... crinibus... pectus... plangere: een soortgelijk rouwbetoon lezen we bv. van Charite bij
Apul. Met. 8,8, als ze haar geliefde Tiepolemus heeft verhoren: adhuc flentem maritum, adhuc
uestes lacerantem, adhuc capillos distrahentem.
in hypogaeo: in Ephesus lagen de graven veelal langs de wegen, bv. die naar Magnesia, maar ook
wel op hellingen, soms in de rotsen uitgehouwen; maar er zijn ook bouwsels gevonden, zelfs
mausolea. Men moet hier wel denken aan een onderaardse grafkelder, met een toegangsdeur en een
trap (zie 111, 7 descendit), vermoedelijk dichtbij de stad.
Graeco more: dit is natuurlijk een toevoeging van Petronius zelf.

111.3 mortem media persequentem: ook dit thema, zelfmoord door vasten, is gebruikelijk in de Helle-
nistische fabel, novelle en roman. Ook Charite bij Apul. 8,7 wil de hongersdood sterven: daar
tracht de sluwe verleider Thrasyllus haar ervan af te brengen, hier zijn het de ouders, verwanten en
overheden, die het proberen.
quintum iam diem: dit is ongewoon: normaal wordt er 3 dagen gevast bij rouw, ook nog in de
Nibelungensage. Dat de matrona nu al de 5e dag van haar vasten ingaat, wijst dus op haar vaste
voornemen te willen sterven.
In de versie van Phaedrus en Romulus wordt niet gerept van zelfmoordplannen; Phaedr. 5 claram
assecuta est famam castae uirginis: haar grote reputatie van castitas ontstaat daar, omdat ze zo heftig
rouwt.

111.4 fidissima ancilla: bij Phaedr. komt ze pas laat in het verhaal (12 de soldaat aquam rogauit media
nocte ancillulam) en haar rol is daar minimaal, in de Romulus komt ze helemaal niet voor.
Nu is de litteraire functie van de dienares of voedster dikwijls gericht op het voortstuwen van de
handeling, vooral als het gaat om het thema van verleiding, bv. bij Phaedra (vermoedelijk kende
Petr. de Hippolytus van Euripides, zelfs wellicht het vrij recente drama Phaedra van Seneca, waar
de nutrix een soortgelijke functie heeft als de ancilla hier). Ook Charite heeft haar nutrix, anus
blandiens, die een actieve rol speelt om de verleider in de val te laten lopen.
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simulque et lacrimas commodabat lugenti, et quotienscunque defecerat positum in
5 monumento lumen renouabat. Vna igitur in tota ciuitate fabula erat, solum illud ad-

fulsisse uerum pudicitiae amorisque exemplum omnis ordinis homines confitebantur,
cum interim imperator prouinciae latrones iussit crucibus affigi secundum illam casu-

6 lam, in qua recens cadauer matrona deflebat. Proxima ergo nocte, cum miles, qui
cruces asseruabat, ne quis ad sepulturam corpus detraheret, notasset sibi [et] lumen
inter monumenta clarius fulgens et gemitum lugentis audisset, uitio gentis humanae

7 concupiit scire, quis aut quid faceret. Descendit igitur in conditorium, uisaque pulcher-
rima muliere primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus turbatus substitit.

8 Deinde ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas considerauit faciemque unguibus
sectam, ratus scilicet id quod erat, desiderium extincti non posse feminam pati, attulit
in monumentum cenulam suam, coepitque hortari lugentem, ne perseueraret in dolore
superuacuo, ac nihil profuturo gemitu pectus diduceret: omnium eundem esse exitum
[sed] et idem domicilium, et cetera quibus exulceratae mentes ad sanitatem reuocantur.

9 At illa ignota consolatione percussa lacerauit uehementius pectus ruptosque crines
10 super corpus iacentis imposuit. Non recessit tamen miles, sed eadem exhortatione

temptauit dare mulierculae cibum, donec ancilla uini † certe ab eo † odore corrupta
primum ipsa poirexit ad humanitatem inuitantis uictam manum, deinde refecta potio-

11 ne et cibo expugnare dominae pertinaciam coepit et: ‘Quid proderit’, inquit, ‘hoc tibi,
si soluta inedia fueris, si te uiuam sepelieris, si antequam fata poscant, indemnatum
spiritum effuderis?

De dienares hoort dus bij het repertoire van de novelle; maar hier is ze wel bijzonder op haar
plaats: de matrona wil dan wel zelfmoord plegen, maar het duister van de nacht vindt ze toch
maar griezelig en dus moet er licht branden; daarvoor zorgt het meisje. Overigens hoort een lamp
bij de dodencultus. Of het meisje alleen na het invallen van het duister haar meesteres gezelschap
houdt, of ook overdag, wordt niet nadrukkelijk vermeld, vermoedelijk het laatste, omdat ze kenne-
lijk mee vast.

111,5    De pudicitia van de dame blijkt nu dus wel in het bijzonder, nu haar man gestorven is; ze kan niet
denken aan een ander, ze volgt de kist en het enige, dat ze wil, is zelf ook sterven. Nu blijkt dus
ook, dat de reputatie, die ze al had als pudicissima, echt waar (uerum) is. Juist door dat woord
klinkt weer de ironie heen.
Het begin van de zin Vna igitur – confitebantur wekt de indruk, dat het gaat uitlopen op een
dramatisch einde van de dame, maar dan begint met cum inuersum een wending in het verhaal.
imperator prouinciae: een ongebruikelijke term in de na-Augusteïsche periode, maar beter passend
in de 1e E.V.C, voor propraetor of proconsul van Asia, zie bv. Cic. In Pis. 16, 38 (Piso) uulturius
illius prouinciae... imperator. Ook dit zou een argument kunnen zijn, dat Petr. de versie van Sisen-
na gebruikte.
latrones: kruisiging is een welbekende straf, vooral in de provincie; men denke bv. aan het Nieuwe
Testament.

111,6    miles, qui cruces asseruabat: een dergelijke bewaking van een gekruisigde lijkt alleen hier en in het
N.T. voor te komen; het zal dus wel om zware misdadigers gaan. De bewaking dient natuurlijk om
de gekruisigde blijvend van de grafriten te beroven, zodat zijn ziel geen rust vindt; het verbod om te
begraven was al vanouds een uiterst zware straf (Antigone!).

111,8   attulit e.q.s.: de soldaat is een realist en houdt van flink aanpakken: hij brengt zijn rantsoen en wil
de matrona tot eten bewegen; bij Apul. gebruikt de verleider Thrasyllus hetzelfde middel om
Charite tot andere gedachten te brengen: (Met. 8,7) membra... cibo denique confoueret, later,
als hij zijn succes meent te zien naderen (i, 11) spreekt hij duchtig (auide, zie 111,13) de (overi-
gens met verdovende middelen gemengde) wijn aan; beide verleiders gaan tewerk volgens het oude
principe sine Cerere et Libero friget Venus (Ter. Eun. 732).
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met haar in haar rouw; telkens als het licht in de grafkelder uit was gegaan, vulde ze
5 de olie weer bij. Men sprak maar over één ding in de hele stad: mensen van alle rangen

en standen erkenden, dat dit nu werkelyk een lichtend voorbeeld was van eerbaarheid
en liefde.
Intussen gaf de goeveraeur van de provincie opdracht een paar rovers aan het kruis te
slaan, vlak bij de grafkamer, waarin de dame het lijk van de pas gestorvene beweende.

6 Toen in de daaropvolgende nacht een soldaat, die de kruisen bewaakte, om te voor-
komen, dat iemand de lijken er af zou halen om ze te begraven, een licht had opge-
merkt, dat helder scheen tussen de grafmonumenten, en toen hij het zuchten van de
droeviggestemde vrouw had gehoord, kreeg hij het verlangen – nieuwsgierigheid is nu
eenmaal een menselijke zwakheid – te weten, wie dat wel was en wat die daar deed.

7 Hij daalde dus af in de grafkamer, en toen hij daar een beeldschone vrouw zag, bleef hij
eerst staan, verbijsterd door het zien van iets als een wonder of een verschijning uit de

8 onderwereld. Daarna, toen hy de dode zag liggen en de tranen en het door nagels open-
gereten gelaat in ogenschouw nam, toen begreep hy, wat er werkelijk aan de hand was:
het was een vrouw, die het gemis van de overledene niet kon verdragen. Hij bracht zijn
karig rantsoen de grafkamer in, en ging de treurende bemoedigen: ze moest toch niet
blijven volharden in haar doelloze smart en zich niet het hart breken door geweeklaag,
dat toch niets zou baten: alle mensen wachtte hetzelfde einde, dezelfde rustplaats, en
alle verdere argumenten, waarmee men gewonde harten weer tot genezing tracht te

9 brengen. Maar zij, smartelijk getroffen door de troostende woorden van deze onbeken-
de, reet haar borst nog heftiger open, rukte zich de haren uit en legde die op het daar

10 neerliggende lichaam. Toch retireerde de soldaat niet, maar trachtte de arme vrouw
wat voedsel te geven, waarbij hij dezelfde aanmoedigende woorden gebruikte, totdat
de dienares, zonder twijfel verleid door de geur van de wyn, eerst uit zichzelf de hand
uitstrekte naar de vriendelijk aangeboden maaltijd en zich gewonnen gaf; daarna, ver-
kwikt door drank en spijs, trok ze ten aanval tegen de halsstarrigheid van haar meesteres

11 en zei: ‘Wat zal het U baten, als U door vasten bent verslapt, als U zich levend begraaft,
als U vóór Uw tijd onschuldig de laatste adem uitblaast?

111,10   Aardig is, dat de verteller zich aanpast bij het militaire karakter van zijn held en diens terminologie
gebruikt: non recessit, uictam, expugnare. Het meisje, dat dus uit solidariteit met haar meesteres
had meegevast (een gegeven, dat heel gebruikelijk is in perioden van rouw), maar geen reden had om
ook mee de dood in te gaan, heeft wel trek en gaat op het vriendelijk aanbod van de soldaat in.
Daarna, als ze wat opgeknapt is, treedt ze in dezelfde rol als Anna in het 4e boek van de Aeneis
t.o.v. haar zuster Dido; zelfs gaat ze hier en in 112, 2 citeren uit die passages (resp. Aen. 4,34 en
38-39). Hier heeft Petronius dus opnieuw duidelijk een nieuw, echt-Romeins element in het verhaal
gebracht, dat natuurlijk ook parodistisch bedoeld is. De luisterende matrozen zullen er wel niet veel
weet van gehad hebben, maar de auteur mikt hier meer op zijn erudiete lezers.

111,11  Quid proderit: de dienares herhaalt daarmee een argument van de soldaat (111, 8 nihil profuturo
gemitu); ze heeft aandachtig geluisterd en gaat zijn argumenten op pathetische toon uitwerken,
wat natuurlijk uit haar mond komend humoristisch aandoet. Overigens, het is de dichter Eumolpus,
die het verhaal vertelt en die houdt wel van pathos.
antequam fata poscant: ook dit doet denken aan epische taal, wanneer men zich de passage in
Aen. 6,426-39 herinnert, als Aeneas in de onderwereld de schimmen treft, die voortijdig de dood
zijn ingegaan; het mooiste vers daar is (429) quos... abstulit atra dies et funere mersit acerbo.
Petronius bereikt door het meisje zo te laten optreden, dat de dame haar decorum nog geruime tijd
weet te handhaven t.o.v. die vreemde indringer en pas bezwijkt door het aandringen van haar
vertrouwde dienares.
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12 Id cinerem aut manes credis sentire supultos?

Vis tu reuiuiscere? Vis discusso muliebri errore, quani diu licuerit, lucis commodis
13 frui? Ipsum te iacentis corpus admonere debet, ut uiuas’. Nemo inuitus audit, cum

cogitur aut cibum sumere aut uiuere. Itaque mulier aliquot dierum abstinentia sicca
passa est frangi pertinaciam suam. nec minus auide repleuuit se cibo quam ancilla, quae
prior uicta est.

112,1 Ceterum scitis, quid plerumque soleat temptare humanam satietatem. Quibus blanditiis
impetrauerat miles, ut matrona uellet uiuere, isdem etiam pudicitiam eius aggressus est.
Nec deformis aut infacundus iuuenis castae uidebatur, conciliante gratiam ancilla ac

2 subinde dicente:

Placitone etiam pugnabis amori?
Nec uenit in mentem, quorum consederis anus?’

Quid diutius moror? Ne hanc quidem partem corporis mulier abstinuit, uictorque miles
3  utrumque persuasit. lacuerunt ergo una non tantum illa nocte, qua nuptias fecerunt,

sed postero etiam ac tertio die, praeclusis uidelicet conditorii foribus, ut quisquis ex
notis ignotisque ad monumentum uenisset, putasset expirasse super corpus uiri pudicis-
simam uxorem.

4 Ceterum delectatus miles et forma mulieris et secreto, quidquid boni per facultates
5 poterat, coemebat et prima statim nocte in monumentum ferebat. Itaque unius

cruciarii parentes ut uiderunt laxatam custodiam, detraxere nocte pendentem supre-
6 moque mandauerunt officio. At miles circumscriptus dum desidet, ut postero die uidit

unam sine cadauere crucem, ueritus supplicium, mulieri quid accidisset exponit: nec se
expectaturum iudicis sententiam, sed gladio ius dicturum ignauiae suae. Commodaret

7 ergo illa perituro locum, et fatale conditorium familiari ac uiro faceret. Mulier non
minus misericors quam pudica: ‘Ne istud’, inquit, ‘dii sinant, ut eodem tempore
duorum mihi carissimorum hominum duo funera spectem. Malo mortuum impendere

112.1 agressus est: opnieuw een militaire term.
112.2 Nec deformis... uitdebatur: de verteller Fumolpus laat op geraffineerde wijze zien, dat de weduwe

belangstelling voor de soldaat krijgt: het is een knappe jongen, als je hem eens goed bekijkt, en hij
kan goed zijn woordje doen; hij wordt nu ook niet meer miles genoemd, maar iuuenis’, bij het
woord castae knipoogt Eumolpus en grinniken de matrozen. Ook de wijn heeft nu zijn werk ge-
daan, ze had zich kennelijk niet onbetuigd gelaten (111,13 auide repicuit se, want bij de maal-
tijd hoort natuurlijk de wijn). De dienares steunt de soldaat, nu hij vorderingen maakt, en citeert
weer uit Vergilius (Aen. 4, 38 en 39. Nu valt ook voor het eerst het woord amor.

112.3   nuptias fecerunt: ‘waarin ze hun bruiloft vierden’, een discrete uitdrukking, waarvoor het Latijn
ook wel nubere gebruikt.
putasset: de lezing van de mss; het lijkt beter om met Bücheler putaret te schrijven.
pudicissimam: wel sterk ironisch!

112.4   Ceterum: hiermee wordt een nieuw element ingevoerd: de soldaat is verrukt van de schoonheid
van de vrouw: bovendien fascineert hem liet spannende in het gehele avontuur. Elke dag (coemebat
is imperfectum) doet hij inkopen en bij het vallen van de avond brengt hij die binnen (prima
nocte). In de derde nacht wordt dan de gekruisigde geroofd.
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12   ‘Denkt U, dat de as en de (chimmen in de onderwereld l^erroor gevoelig zijn?’

Wilt U niet tot het leven terugkeren? Wüt ü niet deze vrouwelijke dwaling van U af-
schudden en van de vreugden van het leven gemeten, zolang het vergund is? Juist het

13 lichaam van hem, die daar neerligt, moet U aansporen om te leven’. Niemand hoort het
ongaarne, als men hem uitnodigt wat te eten en in leven te blijven. De vrouw, verzwakt
als ze was door verscheidene dagen te vasten, liet dan ook haar hardnekkigheid varen,
en deed zich met niet minder gretigheid te goed aan het maal, dan haar dienares, die
zich het eerst gewonnen had gegeven.

112,1 Nu weet U wel, aan welke verleidingen een mens blootstaat, als zajn maag goed gevuld
is. Met dezelfde vriendelijke woorden, waarmee de soldaat had bereikt, dat de vrouw

2 in leven wilde blijven, attaqueerde hij nu ook haar kuisheid. En de jongeman maakte
op de kuise vrouw de indruk knap van uiterlijk en welbespraakt te zijn; bovendien
trachtte ook de dienares haar voor hem in te nemen en reciteerde soms:

‘Zult ge ook strijden tegen een liefde, die U welgevallig is?
En komt het U niet te binnen, in wier land ge U nu gevestigd hebt?’

Om kort te gaan – ook dat andere deel van haar lichaam bleef niet langer in onthou-
3 ding, en de overredingskunst van de soldaat triomfeerde op beide fronten. Ze sliepen

dus samen niet alleen in die ene nacht, waarin ze bruid en bruidegom waren, maar ook
in de volgende en daaropvolgende; de deur van de grafkamer bleef natuurlijk gesloten,

4 zodat wie bij het graf kwam, bekende of onbekende, dacht, dat de kuise vrouw haar
laatste adem had uitgeblazen boven het lijk van haar man.

5 De soldaat nu, bekoord door de schoonheid van de vrouw en door het geheimzinnige
avontuur, kocht telkens alle heerlijkheden, die zijn geldmiddelen hem toestonden, en
bracht deze dadelijk bij het vallen van de avond naar de grafkamer. Dus haalden de

6 ouders van een der gekruisigden, toen ze zagen, dat men het met de bewaking niet
meer zo nauw nam, ’s nachts de gehangene van het kruis en bewezen hem de laatste
eer. De soldaat, betrapt terwijl hij zijn plicht zat te verzaken, zag de volgende dag één
van de kruisen zonder lijk; bang voor bestraffing, vertelde hij de vrouw wat er gebeurd

7 was: hij zou het vonnis van de rechter niet afwachten, zo zei hij, maar zijn nalatigheid
met zijn eigen zwaard bestraffen. Ze moest dus maar een plaatsje inruimen voor zijn
lijk en de grafkelder bestemmen voor haar vriend en haar man beide. Toen zei de
vrouw, even medelijdend als eerbaar: ‘Dat mogen de goden verhoeden, dat ik tegelij-
kertijd twee mannen, die my innig dierbaar waren, dood moet zien: ik wil liever een

112.6    circumscriptus: uit de letterlijke betekenis ‘een cirkel om iemand heentrekken’ is de figuurlijke
‘omsingelen, betrappen’ voortgekomen. De soldaat is betrapt op het verzaken van zijn plicht,
geraakt meteen in paniek en wil zelfmoord plegen, voordat de krijgsraad hem vonnist. Ze moet
maar een plaatsje naast het lijk van haar man voor hem inruimen.

112.7   Nu zijn de rollen omgekeerd en wordt de weduwe zeer actief; kostelijk is weer de ironie in non
minus misericors quam pudica. Een beetje zelf-medelijden is overigens ook wel present: ze zou nu
na een paar dagen alweer een geliefde man moeten verliezen.
impendere: een zorgvuldig gekozen werkwoord: het betekent immers ‘besteden, opgeven, opoffe-
ren’, maar men denkt onwillekeurig ook aan associaties met (sus)pendere.
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8 quam viuum occidere’. Secundum hanc orationem iubet ex arca corpus mariti sui tolli
atque illi, quae uacabat, cruci affigi. Vsus est miles ingenio prudentissimae feminae,
posteroque die populus miratus est qua ratione mortuus isset in crucem’.

113, 1 Risu excepere fabulam nautae, [et] erubescente non mediocriter Tryphaena uultumque
2 suum super ceruicem Gitonis amabiliter pontente. At non Lichas risit, sed iratum com-

mouens caput: ‘Si iustus’, inquit, ‘imperator fuisset, debuit patris familiae corpus in
monumentum referre, mulierem affigere cruci’.

112,8    iubet: nu is dus het dienstmeisje ook weer present: de ancilla en de miles moeten dan maar samen
het lijk hanteren. Ook Phaedrus laat dit vrij discreet gebeuren: 29 uirique corpus tradit figendum
cruci: in de Romulus-versie d.e.t. doet de weduwe het zelf: maritum de loculo leuauit et in cruce
suspendit. In de navolgingen, bv. in de Middeleeuwen, ontmoeten we veel grover varianten, waarbij
de weduwe zelfs het lijk van haar man verminkt om een betere gelijkenis met de gekruisigde te be-
reiken.
De soldaat gaat hier dus in op de geniale inval (prudentissimae) van de dame.
Het verhaal eindigt met een grap van Eumolpus: immers i in (malam) crucem is een bekende
uitdrukking uit de volkstaal voor ‘loop naar de duivel’ en de combinatie van mortuus met isset in
crucem wordt daar natuurlijk nog humoristischer door.

Bewerkingen van het verhaal in latere perio-
den

Het is begrijpelijk, dat dit verhaal in allerlei
varianten zijn eigen weg ging in de wereld-
litteratuur. We hebben al gezien, dat Petro-
nius er geen moraal aan verbindt (alleen
Lichas vindt, dat de weduwe zelf aan het
kruis behoorde te worden geslagen, maar
daarvoor heeft hij zijn speciale redenen).
Het verhaal werd verteld tot lering (‘alle
vrouwen zijn lichtzinnig’) en vermaak (hila-
ritas). Phaedrus eindigt wel met een moraal,
maar dat past ook bij het genre van de fabel:
hij zegt, dat de weduwe haar reputatie nu
eens en voor altijd verloren had.
Dit nu geeft vooral aan de Middeleeuwse ver-
tellers houvast: in de 12e-13e eeuw was de
novelle goed bekend: in heel wat Franse
kloosterbibliotheeken was een MS van Petro-
nius aanwezig, steeds in fragmentarische
vorm engeexcerpeerd. Zo kende ook de bele-

zen John van Salisbury, bisschop van Char-
tres (+ 1183), het verhaal van Petronius en
gaf het vrij getrouw weer in het 8e boek van
zijn Polycraticus. Uiteraard eindigt het wel
met een moraal, waarvoor hij een zekere
Flavianus citeert: mulierem tradit impietatis
suae, et sceleris parricidalis, et adulterii
poenas luisse!
In Frankrijk verschijnen in de 12-14e eeuw
de z.g.n. Fabliaux, waarvan er 3 onze novel-
le behandelen, maar dan met een ME kleur-
tje: de soldaat is nu een ridder, en op het
kritieke moment, als de doden verwisseld
moeten worden, ontstaat een dialoog tussen
weduwe en ridder: de laatste weigert het lijk
van de echtgenoot aan te raken, dan wil hij
nog liever sterven. Welnu, dan sleept de
weduwe zelf het lichaam er heen. Dan maakt
de ridder de opmerking, dat de oorspronke-
lijk gekruisigde een grote wond aan het voor-
hoofd had door 2 pijlschoten. De weduwe
verzoekt hem met zijn degen de gewenste
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8 dode opofferen dan een levende ten verderve voeren’. Na deze uitspraak liet ze het lijk
uit de kist halen en aan het lege knus nagelen. De soldaat voerde het vernuftige idee
van de verstandige vrouw uit, en de volgende dag vroegen de mensen zich verbaasd al’,
hoe een dode de weg naar het kruis had gevonden’.

113, 1 De matrozen barstten in lachen uit bij het verhaal, terwijl Tryphaena hevig bloosde
2 en haar gelaat koket tegen de hals van Giton vlijde. Lichas echter lachte niet; hij schud-

de nijdig het hoofd en zei: ‘Als de goeverneur rechtvaardig was geweest, dan had hij
het lijk van de echtgenoot in de grafkamer terug laten brengen, en de vrouw aan het
kruis laten nagelen’.

113,1    Eumolpus had aangestuurd op hilaritas; nu dat is gelukt bij een deel van zijn gehoor: risu excepere
...nautae. Over de reacties van Tryphaena en Lichas is in het begin al gesproken. Men ziet dan
goed de raamtechniek van Petronius. Het gegeven uit de Milesische verhaalbundel is heel subtiel
aangepast bij de roman, opgesmukt met allerlei persoonlijke trekjes van de verteller (de Vergilius-
citaten), ironie, zowel in het verloop van het verhaal als in de formulering, woordspelingen, vermij-
den van ruwe taal. Zo past het ook precies in de mond van de verteller Eumolpus, immers een
litterair ontwikkeld man, maar ook de critische lezers van de roman van Petronius komen aan hun
trekken.

retouche aan te brengen; de ridder weigert
en dan doet de weduwe het maar zelf.
Ook in de talrijke populaire versies komt dit
makahere thema in allerlei varianten terug,
maar wel eindigt het verhaal gewoonlijk met
een moraal: “de liefde van een vrouw is on-
betrouwbaar’: in een MS uit Tours van ca.
1200: Ideo in amore mulieris non est con-
fidendum alicui. De kruistochten brachten
nieuwe elementen uit liet Oosten mee en
verspreidden die in de vorm van poëzie,
novellen en sprookjes. Zo ontstond ook de
collectie verhalen Historici Septem Sapien-
tum Romae, in het Frans Li Romans de sepf
Sages (13e E.), in Engeland The seven Sages
of Rome of The seven wise Masters, enz. (Er
bestaat een Nederlandse vertaling Hystorie
van di seven wise mannen. Delft 1483.) Het
gegeven is: keizer Diocletianus wordt door
de stiefmoeder van zijn zoon aangespoord
om de jongen ter dood te veroordelen we-
gens verraad: als versterking van haar betoog

vertelt ze 7 verhalen over het verraad van
zoons. Elk verhaal van haar wordt beant-
woord door een van de 7 wijzen met een ver-
haal over de verraderlijkheid van vrouwen.
Hieronder is onze novelle, maar dan wel met
Middeleeuwse wreedheden erin: zo mist in
de Engelse versie de gekruisigde rover een
paar vingers van een hand; nu, dan ampu-
teert de weduwe eigenhandig en zonder scru-
pules 3 vingers van haar echtgenoot. In een
Italiaanse versie slaat ze om een soortgelijke
reden met een steen de tanden uit zijn
mond. Alllerlei versies van de novelle circu-
leerden door heel Europa en zelfs India,
maar eigenlijk steeds hebben ze een morali-
serend slot: de soldaat moet haar niet meer,
nu ze zo wreed blijkt, de weduwe verliest
haar reputatie, zelfs wordt haar soms als
straf het hoofd afgehakt.
In de Renaissance, wanneer ook Petronius
weer herontdekt wordt (althans het fragmen-
tarische gedeelte, dat toen bekend was),
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grijpt men uiteraard weer terug naar de tekst
van Petronius zelf en naar zijn relatief tole-
rante versie van de novelle. Meestal blijven
de wreedheden nu ook achterwege, al vinden
we soms toch nog een restant ervan, bv. bij
Brantôme, een galante heer uit Franse hof-
kringen (1527-1614), die in zijn Livre
second des dames onze novelle behandelt;
deze was toen zo vermaard, dat men in zijn
kring een spreekwijze kende ‘jouer le rolle
de nostre dame d’Ephèse’, als men het
gedrag van jonge weduwen kritiseerde. Bran-
tóme beschermt haar enigszins, want hij legt
er de nadruk op, dat ze haar galant redt, al
was dat dan ongepast t. o.v. haar echtgenoot;
hij laat haar het oor van haar overleden man
afhakken om de gelijkenis met de eerste ge-
kruisigde te versterken, maar de echtbreuk
op zichzelf krijgt bij deze auteur geen blaam
(deze versie is te vinden in de Appendix van
H. Regniefs uitgave van La Fontaine, Parijs
1890, VI, p. 363-5).
Hier is dus nog wel enig moralisme aanwezig;
ruim een eeuw later geeft St. Fvremont een
vertaling uit in zijn Oeuvres mesleés, Parijs
1678 (ook te vinden in dit deel van La Fon-
taine, p. 365-71), met een beschouwing; hij
moet niets hebben van de monilist (zie
Lichas), die vindt, dat de weduwe eigenlijk
aan het kruis moet worden gehecht, en is vol
lof over de elegantie en fijngevoeligheid van
Petronius.
In de tussentijd, in de 17e (en later vooral de
18e) eeuw, werd de novelle in Frankrijk her-
haaldelijk voor het toneel bewerkt; zelfs is
een opéra comique van Louis Fuzelier uit
1714 bekend. Ook in Nederland werden ver-
talingen of bewerkingen van deze Franse
stukken gespeeld, bv. H. Angelkot, Het vrou-
tje van Ephesus, Kluchtspel, Amsterdam
1721; F. Rijk, De Weduwe van Epheze, Am-
sterdam 1721; C.A. van Ray, De Weduwe

van Epheze, Blyspel met zang, Amsterdam
1810.
Het ligt voor de hand, dat in de 17e eeuw de
bewerkers trachten hun eigen koers te varen.
Een der meest befaamde versies, nog steeds
een genoegen om te lezen, is die van Jean de
la Fontaine (1621-1695), die de stof eerst
behandelde in 1682, later opnieuw in 1694
in zijn Fables choisies (na zijn dood in zijn
Contes opgenomen, in Regnier’s editie VI,
86). De dichter houdt zich vrij consciëntieus
aan de versie van Petronius, waarvoor hij
zich in het begin verontschuldigt: ‘Quelle
grace aura ta matrone? / Au prix de celle de
Pétrone?’ Hij zal alleen het verhaal verjon-
gen: ‘Voyons si dans mes vers je l’aurai ra-
jeunie.’ Dat heeft hij inderdaad, door talloze
kleine geestigheden in dictie en een dosis
cynisme. Üe weduwe valt nauwelijks iets te
verwijten en hij eindigt aldus: ‘Cette veuve
n’eut tort qu’au bruit qu’on lui vit faire,/
Qu’au dessein de mourir mal concu, mal
formé:/Car de mettre au patibulaire / Le
corps d’un mari tant aimé, / Ce n’étoit pas
peut-étre une si grande affaire, / Cela lui sau
voit l’autre:&, tout considéré. / Mieux vaut
goujat debout, qu’Empereur enterré.’
Om nog even bij Frankrijk te blijven: het
gegeven van de lichtzinnigheid der vrouwen,
geïllustreerd aan ons voorbeeld, paste goed
bij de pessimistische levensbeschouwing van
Voltaire, ook al deelt hij mee dat hij het ver-
haal van zijn Zadig (1747) had ontleend aan
een Arabisch boek, dat uit het Chaldees zou
zijn vertaald. Voltaire heeft dan ook het
verhaal een Oosterse tint gegeven en het zo
vrij bewerkt, dat men maar uit enkele trekjes
kan opmaken, dat het toch wel degelijk ons
gegeven is: De vrouw van Zadig, Azora.
komt op een dag ontdaan thuis: ze had bij
een beek een weduwe getroffen, die daar
haar man had begraven en gezworen, dat ze
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daar zolang zou blijven, als de beek langs het
graf stroomde; maar nu was ze bezig de bed-
ding van de beek te verleggen! Azora vond
dit een schandelijk gedrag en gaf hoog op
van de ware deugdzaamheid. Dit nu beviel
Zadig niet en hij ging haar eens op de proef
stellen. Hij nam zijn vriend Cador in vertrou-
wen voor een plan. Toen Azora een paar
dagen op reis was, hoorde ze na terugkeer,
dat Zadig overleden was. Prompt zwoer ze,
dat ze dan ook wilde sterven. Toen ver-
scheen Cador op het toneel; samen plengden
ze tranen, aten samen, waarbij Cador ter-
loops vertelde, dat hij erfgenaam was en liet
doorschemeren, dat hij dat vermogen graag
met haar wilde delen. Dan wordt Cador
onwel tijdens het maal, hij heeft hevige pijn
aan de milt; wrijven door de weduwe lielpt
niet en Cador zegt, dat de enige remedie is
er de neus van een overledene op te leggen.
Ze grijpt prompt een scheermes en snelt naar
de doodkist van haar man, opent het deksel
– maar dan komt Zadig overeind, houdt met
zijn ene hand zijn neus vast en weert met de
andere het scheermes af onder de woorden:
‘Madame, ne criez plus tant contre la jeune
Cosrou, Ie projet de me couper Ie nez vaut
bien celui de détourner un misseau.’
De 18e eeuw was de periode bij uitstek,
waarin men varianten op het thema bedacht
in de vorm van opera, klucht, vaudeville,
enz.; er is grote rivaliteit tussen de auteurs,
met meestal een artistiek matig resultaat: er
worden nieuwe figuren toegevoegd, bv. een
oude vader, een komische kok, zodat er soms
7 acteurs optreden. Het komt ook voor, dat
men de rollen omdraait, zodat de man de
trouweloze wordt en de vrouw het slachtof-
fer; bij Restif de la Bretonne in: Les Con-
temporaines, 1784, waarin een verhaal ‘La
Matrone de Paris’, belandt de heldin, die
haar troost bij een marineofficier had ge-
zocht, ten slotte in een klooster.

In de 19e eeuw, onder invloed van de roman-
tiek, worden de accenten veel zwaarder aan-
gezet dan in de 18e; het speelse karaktervan
de oorspronkelijke novelle heeft plaats ge-
maakt voor dramatische verwikkelingen.
Men ziet dat bv. in Alfred de Musset’s dra-
matisch gedicht La Coupe et les Lèvres
(1832). De held van het verhaal heeft zich
voor dood uitgegeven en ziet, als monnik
verkleed, zijn geliefde meelopen in zijn eigen
begrafenisstoet en later rouwen bij zijn lege
doodkist; hij legt goud en kostbaarheden op
de kist en weet haar dan te verleiden, dit
alles overigens in prachtige verzen.
Om nog even in Frankrijk te blijven, een ori-
ginele versie van ons thema is te vinden in de
collectie verhalen Les soirees de Médan van
de hand van Paul Alexis’ ‘Après la bataille’
(Paris 1880, p. 255-295): het speelt in de
periode van de Frans-Duitse oorlog: een ge-
wonde soldaat, vroeger abt, houdt een rijtuig
aan, waarin de markiezin van Plémovan het
lichaam van haar in de oorlog gesneuvelde
echtgenoot vervoert naar de familie begraaf-
plaats op zijn landgoed. Het blijkt, dat het
paar zich tot elkaar aangetrokken voelt, het
huwelijk van de markiezin was ongelukkig
geweest, ook de abt voelde zich gefrustreerd,
en de oplossing laat zich gissen. Hetzelfde
thema is overgenomen door D’Annunzio in
San Pantaleone (Firenze, 1886) in een novel-
le: L’Idillio della Vedova (p. 96-109): hier
zijn de hoofdpersonen de jonge weduwe van
een burgemeester en zijn broer, een jonge
priester in opleiding. In beide versies valt dus
het accent op langdurige sexuele repressie en
een groeiend verlangen om te leven, in de
confrontatie met de dood.
Fen andere ondergrond is te constateren
in Alphonse Daudet’s roman L’Immortel
(1888); de jonge weduwe is hier een herto-
gin en de mannelijke pendant is een jonge,
eerzuchtige architect. De trouwe weduwe
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bewaart alles van haar geliefde echtgenoot,
alles blijft op zijn oude plaats, zelfs zijn wan-
delstok in de hal en zijn plaats aan tafel. Zij
schrijft zelfs brieven aan hem met als adres
‘À Herbert, au ciel’. De architect krijgt op-
dracht een enorm mausoleum te ontwerpen
op de begraafplaats Père Lachaise; als de
bouw halverwege gevorderd is, dan weet hij
daar de hertogin te verleiden. Iemand in het
boek roept dan ook uit ‘He, het is de wedu-
we van Ephesus, die U beschrijft’.
Over Italië zullen we kort zijn, niet omdat de
novelle daar minder aandacht kreeg, integen-
deel; maar omdat de ontwikkeling groten-
deels parallel loopt aan de Franse; trouwens
de Franse invloed is er sterk, eigl. al vanaf de
13e eeuw. Befaamd is de collectie Il Novel-
lino met een 100-tal verhalen, w.o. het onze.
De Franse Fabliau en het Liber de VII
Sapientibus werden hier verder bewerkt en
gingen een eigen leven leiden. Ook in Spanje
ziet men een soortgelijke ontwikkeling onder
Franse invloed.
Zelfs in Rusland was onze novelle ver-
spreid, vermoedelijk door Joodse immigran-
ten vanuit Polen meegenomen. Tot in de 19e
eeuw werd het verhaal nog mondeling in
volksvertellingen aangetroffen aan de voet
van de Oeral.
Iets uitvoeriger moeten we ten slotte wel stil-
staan bij de spreiding van onze novelle in
Engeland en Duitsland.
De oudste bewerking van De 7 Wijzen in
Engeland dateert al van ca. 1330 en gaat
terug op een Franse oorsprong. Weldra ko-
men varianten voor van The Seven Sages of
Rome of The seven Wise Masters, eerst in het
Middel-Engels, later in vroeg-Engels, soms in
metrische vorm, soms in proza. We hebben
al gezien, dat een typische afwijking van
Petronius in deze periode de verminking van
het lijk is; ook de afloop van het verhaal
neemt vaak een wending, waarbij de weduwe

alle blaam krijgt en de soldaat haar gaat ver-
afschuwen: ‘Fare well, y parte fro the, / The
fleand deuyli wyth the bee’ (The seven sages
of Rome, ed. K. Brunner, E.E.T.S., 1933, p.
204).
Ook toneelbewerkingen komen in zwang, bv.
die van George Chapman (1557-1634), dus
een tijdgenoot van Shakespeare: The Widow’s
Tears, A Comedy, London 1612. De auteur
vond kennelijk het gegeven wat te mager
voor een stuk in 5 bedrijven en bracht daar-
om allerlei wijzigingen aan: de echtgenoot is
maar schijndood en wil zijn vrouw op de
proef stellen; hij neemt de vermomming van
een soldaat aan om haar te troosten bij het
graf. Gelukkig wordt ze nog net op tijd inge-
licht over zijn ware identiteit en dan zijn de
rollen omgedraaid en krijgt hij de volle laag.
In deze 17e eeuw heeft men de neiging zich
meer te gaan verdiepen in de psychologie van
de weduwe dan in de moraal, bv. Jeremy
Taylor in zijn Holy Dying: naar zijn mening
bevat het verhaal een waarschuwing om niet
mateloos te rouwen; dat verzwakt de krach-
ten en men ziet de jammerlijke gevolgen bij
de weduwe, die daardoor bezwijkt voor de
verleiding van de soldaat. Een soortgelijke
draai neemt Walter Charieton in een roman
The Ephesian Matron (1659), die ook in een
Latijnse versie werd gepubliceerd, maar
nooit is herdrukt. De auteur was een dokter,
vriend van Dryden en Dr John Wilkins, en
een leerling van Hobbes. Het is weliswaar een
wat wijdlopig verhaal geworden in een ge-
manièreerde stijl, maar hij ging er onvervaard
de moralistische tendensen van zijn tijd in te
lijf en veroorzaakte er zelfs een schandaal
mee door zijn opgewekte beschrijving van de
charmes van de weduwe en de liefdesverhou-
ding met haar minnaar.
Het ligt voor de hand, dat in de 18e eeuw, in
Engeland immers de periode bij uitstek voor
het verhaal en de romanlitteratuur, ook onze
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novelle veelvuldig werd bewerkt, evenals in
Frankrijk. Nu speelt echter ook een nieuw
element mee, omdat een Chinese novelle met
een soortgelijk thema, via Frankrijk, in Enge-
land bekend werd; ze werd o.a. vertaald door
bisschop Percy in zijn boek The Matrons:
Six Short Histories (1762), waarin ook de
versies van Petronius en de Seven Sages voor-
komen. In deze tijd was er toch al veel inte-
resse voor Oosterse verhalen (zie ook Vol-
taire’s Zadig), ook de befaamde Oliver Gold-
smith bewerkte de Chinese versie in: The
Citizen of the World, maar zowel bij hem als
bij zijn tijdgenoten worden de anti-feminis-
tische tendensen uit het verhaal wat wegge-
werkt, die vindt men ongepast.
In de 19e eeuw verflauwt de belangstelling
in Engeland, maar uit onze 20e eeuw dient
met ere het toneelstuk van Christopher Fry:
A Phoenix too frequent (1946) te worden
vermeld, dat in Londen op 25 april 1946 in
première ging en sindsdien overal in de
wereld is gespeeld. Fry volgt de versie van
Petronius vrij nauwkeurig, maar de actie op
het toneel blijft daardoor aan de magere
kant: de gekruisigden, de verwisseling der
lichamen, enz. moeten om toneeltechnische
redenen wel op de achtergrond blijven, maar
de geestigheid van de dialoog en allerlei
kleine, spitsvondig toegevoegde trekjes
maken het stuk een genoegen om te lezen
en. naar ik mag aannemen, om te zien, mits
de dictie in goede handen is. Om een paar
voorbeelden te geven: (de hoofdpersonen
zijn Dynamene, de weduwe; Doto, het
dienstmeisje; Tegeus, de soldaat, die later
door de weduwe Chromis als Kosename
wordt genoemd; het toneel verbeeldt de
grafkamer van de gestorven Virilius) als de
soldaat tegenover de weduwe bij een reeks
van goden zweert, dat hij haar niet bespot,
dan zegt ze: ‘You needn’t / Labour to prove
your secondary education’. Als de weduwe

een slokje wijn van hem accepteert in een
kom, dan merkt ze op: ‘What an exquisite
bowl’. Tegeus: ‘Now that it’s peacetime we
have pottery classes’. Het dienstmeisje drinkt
zelfs iets meer dan goed voor haar is, wordt
vrolijk en krijgt de hik; ten slotte valt ze in
slaap, wat goed uitkomt voor het minnen-
de paar. Maar dan denkt Chromis opeens
aan zijn gehangene en gaat even pools-
hoogte nemen. Inmiddels ontwaakt het
meisje en denkt, dat ze in de Hades is be-
land. Dynamene probeert haar met een zoet
lijntje de grafkamer uit te krijgen, maar Doto
weigert dat; ze ziet dat de soldaat zijn uit-
rusting heeft laten liggen en begrijpt de situa-
tie; ze gaat de trap op, net op het moment,
dat de soldaat in alle staten terugkomt, om-
dat het lijk is weggehaald; hij voorziet een
zitting van de krijgsraad en verwacht, dat hij
zelf wel zal worden gehangen: ‘Its’s section
six, paragraph / Three in the Regulations.
That’s my doom. I’ve read it for myself’.
Neen, dan wil hij liever zelfmoord plegen.
Maar nu komt Dynamene op een lumineus
idee: ‘Chromis, I have it! I know! / Virilius
will help you.’ Het stuk eindigt ermee, dat
ze nog een slok nemen en toosten op Viri-
lius. Doto, op de trap, doet ook opgewekt
mee, en met de fles in de hand wijdt ook zij
een dronk aan hem en aan beide: ‘The
master. Both the masters’. De charme van
de eenakter ligt dus duidelijk niet in de dra-
matische actie, maar in de mengeling van
ironie, cynisme en diepzinnigheid in de
knappe dialogen; het stuk blijft daardoor
geestig en boeiend.
Ook in Duitsland is het thema van onze
novelle al vroeg bekend geworden en kwam
eveneens vanuit Frankrijk binnen, soms in
een Latijnse versie, soms als Duitse vertaling
van de Historia Septem Sapientum, voor het
eerst ca. 1330. Een opvallende metrische be-
werking was die van Hans von Bühel in
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1412, waarbij aan het slot het hoofd van de
weduwe wordt afgehakt (in een variant daar-
van wordt zelfs haar lichaam in het water
gegooid), kortom een afloop, zoals Lichas bij
Petronius vermoedelijk ook had geprefereerd!
De eerste gedrukte versie verschijnt in 1473.
Dit zijn alle nogal harde, brute varianten,
maar er zijn ook wel komische versies, bv.
die van Wilhelm Kirchhof, Wendunmuth,
Frankfurt a.M. 1563: een weduwe kon maar
niet heenkomen over het verlies van haar ge-
liefde man Johannes. Toen liet ze een hou-
ten beeld van hem vervaardigen en nam dat
‘s nachts mee naar haar bed. Nu bedacht
haar loze dienstmeisje een aardigheid: ze
legde haar knappe broer i.p.v. het houten
beeld in het bed van haar meesteres, die
daarmee bepaald wel content was, want toen
de volgende morgen het brandhout voor de
kachel op was, liet de weduwe de houten
Johannes maar opstoken. Dit verhaal komt
in vele varianten voor in de 17e en 18e eeuw,
maar ze hebben niet veel van doen met de
Petroniaanse novelle.
Interessant is, dat ook Lessing het plan had
de novelle te dramatiseren (zie het 36e stuk
van zijn Hamburgische Dramaturgie 1767,
in zijn Samtliche Schriften, uitg. door Kart
Lachmann en Franz Muncker, Stuttgart 1886-
1924, Bd. 9, p. 333 vlg.). Hij heeft zeker die
brute middeleeuwse versies gekend, maar
ook La Fontaines mildere behandeling, en zo
komen we weer dichter bij Petronius. Hij
kende ook de comedie van zijn vriend Chr.
Felix Weisse, Die Matrone von Ephesus,
1744, evenals de Franse bewerking door
Houdard de la Motte (1672-1731). Het is
Lessing echter, ondanks veel inspanning,
niet gelukt een bevredigende dramatisering
te scheppen en het is bij een torso gebleven;
er is nog een kort scenario uit 1767 over,
een stuk dialoog met daarna de slotscène,
die echter ook fragmentarisch is gebleven

(het is uit de Hamburgse periode 1767-69).
Nieuwigheden, die Lessing invoerde, waren
bv.: naast de wachter treedt ook een officier
op, kennelijk een meer gepaste partner voor
de dame dan een gemeen soldaat (dit ook bij
de la Motte). Belangrijker is, dat het lijk van
de gekruisigde misdadiger niet werkelijk
gestolen is, het is een verzinsel van de sol-
daat, waardoor de, in Lessing’s ogen wat
grove, verwisseling van de lijken onnodig
wordt. Ten slotte is liet niet de weduwe,
maar het dienstmeisje, dat suggereert de
dode echtgenoot aan het kruis te hechten
(aldus al La Fontaine). De afloop van het
stuk zou hierin bestaan, dat de officier met
de weduwe de grafkamer verlaat en dat de
soldaat het dienstmeisje voor zich weet te
winnen, en wel via een curieuze redenering:
met een eerlijke soldaat is men altijd goed
af; als hij sneuvelt, dan komt wel een andere
soldaat op zijn plaats en je wordt pas echt
weduwe, als de hele compagnie ‘op’ is, en
dat gebeurt niet zo gauw. Dit concept beviel
Lessing toch niet, en ook het tweede wilde
hem niet gelukken.
Enkele andere Duitse auteurs probeerden het
ook, bv. Klingemann (1817), Rahbeck en
Palleske (ca. 1880), maar ook hun toneelbe-
werkingen kunnen niet recht overtuigen.
Vermeldenswaard is nog een ballade van
Clemens Brentano, Des todten Bräautigams
Lied en een van Adalbert von Chamisso,
Lied von der Weibertreue. Leipzig 1834,
sterk onder invloed van La Fontaine.
Tenslotte komen ook in de Duitse volks-
poëzie varianten voor, soms in de vorm van
fabels of als dierenepos; de gebroeders
Grimm geven daarvan enige voorbeelden, bv.
de 38e in dl. 1 van hun verzameling (Berlin
1812), waar het gaat om de ontrouw van een
vossen-matrone, die door haar man wordt
verdacht en betrapt, terwijl hij zich schijn-
dood houdt. We zijn nu echter wel ver ver-
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wijderd geraakt van de oorspronkelijke
novelle bij Petronius.
Wanneer we aldus een menigte versies aan
ons hebben laten voorbijtrekken, waarbij het
overigens dikwijls dubieus is, of er wel
sprake is van beïnvloeding door onze novelle,
of alleen van overeenkomst in thematiek,
dan dienen we nog even terug te komen op
ons uitgangspunt. Immers nadat men kennis
heeft genomen van al die varianten, waarbij
de auteurs of toneelbewerkers elkaar tracht-
ten te overtroeven in het vinden van spits-
vondigheden in taal en stijl en in het variëren
van de actie, dan verdient Petronius m.i. des
te meer bewondering om de volmaakte

vorm, waarin hij zijn novelle schreef: sober,
met een dosis droge ironie en bedekte gees-
tigheid, met soms een uitschieter naar de
tragedie of de epiek, wat in deze context
juist extra humoristisch aandoet, met een
verhaaltrant, waarin eigenlijk geen woord te
veel wordt gebruikt en elke zin zijn functie
heeft; daarom behoort deze novelle toch wel
tot de beste in de wereldlitteratuur en kan
wedijveren met befaamde verhalen van de
Balzac en de Maupassant, met die van
Tsjechov, met de Engelse short stories uit
de vorige eeuw, of om aan te geven, hoe
actueel Petronius eigenlijk is, met die van
Roald Dahl.
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Tacitus heeft in enkele van zijn meest onver-
getelijke bladzijden (Ann. 16, 18-19) Petro-
nius’ spel met de heilige ernst van de dood in
onmiddellijk verband gebracht met het
superieure libertinisme van diens leven. De
historicus wekt daardoor de indruk, dat voor
Petronius, juist als voor Seneca, het leven
een meditatio mortis is geweest in het besef:
mors de te pronuntiatura est (Sen. Epist.
26,4). In de zelfmoord van Seneca had diens
Stoïsche levensovertuiging haar telos gevon-
den; in die van Petronius openbaart zich in
frivole grimmigheid een anti-Stoïsch, Epicu-
reïsch te noemen, levensprincipe. Petronius
ridiculiseert de Stoa, geestelijk houvast van
de intelligentsia van zijn tijd – men denke
ook aan Lucanus, Persius, Thrasea Paetus –
door te demonstreren, dat haar voornaamste
goed, de geestelijke onafhankelijkheid in een
wereld van politieke slavernij, niet alleen op
basis van een strenge moraal maar ook op die
van een volstrekt amoralisme te verwerven is.
Op zijn manier stelt deze kenner van de
‘wetenschap van het genot’ en bezitter van
een ‘erudiete genotzucht’ (Tacitus) de
wereld van zijn tijd, met haar voze schijn en
banale welvaart, in de wrange frivoliteit van
zijn roman Satyrica nog efficiënter aan de
kaak dan zijn tegenspeler Seneca dat deed in
filosofische traktaten en essays. Ten on-
rechte pleegt men nog altijd te denken, dat
Petronius’ roman de amusementslectuur is,

waarvoor hij zich uitgeeft. Het lijkt mij toe,
dat wij Petronius beter kunnen zien als een
moralist van het immoralisme. Want zoals hij
met zijn leven en met zijn dood onmisken-
baar iets demonstreert, zo is dat, geloof ik,
ook het geval met zijn werk. Maar daarvoor
moeten we de uiteindelijke ernst van zijn
spel wel doorzien. Horatius had in het riden-
tem dicere verum de essentie van zijn satiriek
geformuleerd (Hor. Sat. 1,1, 24). Mutatis
mutandis - want ook van Horatius met zijn
milde scepsis en goedaardige humor blijft
Petronius door een wereld gescheiden –
geldt hetzelfde voor de roman Satyrica. Dit
vereist uiteraard wel nadere toelichting.
Daartoe zal ik allereerst het spel met de lite-
raire vorm zelf van de ‘roman’, daarna het
moralistische spel binnen dit werk, en ten-
slotte het kritische spel met de literatuur van
zrjn tijd via dit werk behandelen.
Wij plegen de Satyrica (niet ‘Het Satyricon’!!)
een roman te noemen. Dat mag, want de
titel (vgl. b.v. de Poemenica van Longus)
lijkt een roman aan te kondigen, en inder-
daad lijkt de reeks liefdesavonturen en
andere wederwaardigheden, die erin verteld
worden, op het traditionele patroon van de
Griekse roman. Maar we zijn dan wel door
de titel gewaarschuwd, dat de helden en hel-
dinnen niet van de zoetelijke, triviale soort
zijn, die we uit de Griekse romans kennen.
maar ‘satyrs’ – wellustige schelmen. Niet een
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lelieblanke maagd, maar het schaamteloze
joch Giton is de liefdespartner van de vertel-
ler Encolpius, die verder in gezelschap van
gewetenloze zwendelaars en intellectuele
profiteurs door de wereld trekt en verkeert
in de sociale marge, de zelfkant van de gede-
genereerde maatschappij van het Neroni-
aanse tijdperk. Een ‘fatsoenlijk’ mens komt
m de bonte mensenwereld van de Satyrica
niet voor, hoeveel er ook wordt afgefiloso-
feerd over leven, moraal, letteren en kunst.
De complexe titel Satyrica bevat behalve de
aankondiging van een soort antiroman nog
iets geheel anders – een zinspeling op de
literaire vorm van de ‘satire’. Ingelost wordt
deze belofte niet alleen door het spotlustige
karakter van de inhoud, maar ook door een
merkwaardig vormaspect – het doorspekken
van het proza met stukken poëzie, dat aan-
knoopt bij de z.g. Menippeïsche satire, die
in Rome beoefenaars in Varro en Seneca
(Apocolocyntosis) gevonden heeft en geken-
merkt wordt door een combinatie van ver-
halende, dramatiserende, moraliserende en
humoristische aspecten. Door de moedwil-
lige doorbreking van de heiligste literaire
genre-grens, die tussen proza en poëzie, pre-
senteert de Menippeïsche satire zich als een
ostentatieve non-literatuur. Petronius stelt
/ijn werk dus niet alleen voor als anti-roman,
maar ook als non-literatuur; maar juist daar-
door verschaft hij zich de vrije speelruimte
voor één van de origineelste producten van
ile wereldliteratuur. Even paradoxaal als zijn
leven en zijn dood is zijn werk, dat zich op-
stelt aan de zelfkant der literatuur en speelt
aan de zelfkant der maatschappij. Met alle
respect voor de Gouden Ezel van Apuleius
kan toch worden geconstateerd, dat het lang
wachten is op een vergelijkbaar meesterwerk;
wat mij betreft is dat Tom Jones van Henry
Fielding, eindpunt en hoogtepunt van de
moderne schelmenroman, die met Lazarillo
de Tormes begonnen was.

Voor zover de in onze handschriften overge-
leverde kortere en langere fragmenten van
het werk dat laten beoordelen, bestaat de
Satyrica uit een reeks min of meer losse
episodes, zoals het een avonturenroman
betaamt. Maar er zijn wel verbindingsscha-
kels, die deze bonte reeks tot een geheel
maken; beter gezegd, er lopen rode draden,
die de lezer in staat stellen op den duur
hoofd- en bijzaken te onderscheiden en ver-
schillende betekenisniveau’s te onderkennen.
Dat de hoofdpersoon van de roman, Encol-
pius, de vruchtbaarheidsgod Priapus, wiens
rood gemeniede houten beelden in de boom-
gaarden zich door een formidabele erectie
onderscheidden, op een – ons onbekende –
wijze beledigd had en door hem gestraft
wordt met een beschamende erotische
‘schipbreuk’ in de armen van zijn geliefde,
lijkt bovendien nog een parodie op het
prototype van alle avonturenverhalen, de
Odyssee, waarin de hoofdpersoon voor zijn
vergrijp door Poseidon met schipbreuk ge-
straft wordt. Zo is onze roman dus ook nog
eens een soort mock-epic, een anti-epos!
Op een ander, meer structureel plan dan
dat van de directe intrige vertoont het werk
een aantal telkens terugkerende motieven en
thema’s, waarvan m.i. die van de dood en
van de verwisseling de belangrijkste zijn. De
dood is op zeer signifikante wijze alom
tegenwoordig, zoals we dat in de eeuw van
Seneca, Petronius, Statius en Tacitus ver-
wachten kunnen; maar het is dan wel de
dood à la Petronius. Ik geef drie voorbeel-
den. Om te beginnen de slotfase van Trimal-
chio’s walgelijk feestmaal (c. 70-78). De gast-
heer, die tijdens het gelag in een steeds ver-
ergerende staat van dronkenschap geraakt is,
roept in een sentimentele bui de slaven aan
tafel en kondigt joviaal aan, dat hij ze alle-
maal bij testament zal vrijlaten: ‘ik wil dat
jullie bij mijn leven al zoveel van mij houden

53/111

 



alsof ik al dood was’. Zijn testament laat hij
voorlezen en hij geeft uitvoerige instructies
over zijn grafmonument. Het hele gezel-
schap barst in tranen uit, en Encolpius en
zijn vrienden doen een mislukte poging om
in de consternatie te ontsnappen. Trimalchio
verordonneert, dat de hele eetpartij van
voren af aan opnieuw moet beginnen - in
een andere eetzaal, met andere slaven. Ten-
slotte tracteert Trimalchio zijn gasten op een
terugblik op zijn leven: dank zij zijn virtus
heeft hij het zover gebracht, dat hij nu schat-
rijk en achtenswaardig is. Dan wordt hij
wederom door doodsgedachten overmand:
hij laat zijn kostbaar bewerkte lijkkleed
halen, strekt zich uit op één van de aanlig-
bedden en zegt: ‘Denken jullie je nu maar in,
dat ik dood ben en zeg iets moois over me’.
De huiskapel, die de tafelmuziek verzorgd
heeft, zet nu een treurmars in. Opnieuw ont-
staat kabaal en verwarring; de brandweer
doet een inval; Encolpius maakt zich uit de
voeten. De potsierlijke schijn-dood van
Trimalchio is een passend telos voor zijn
schijnleven, dat hij zojuist als exemplum
aan zijn gasten heeft voorgehouden. De ont-
maskering is compleet! Met het doodsthema
wordt hier het andere dominante motief in
de roman, dat van schijn en werkelijkheid en
hun verwisseling, gecombineerd.
Dezelfde combinatie van dood, schijn en ver-
wisseling treffen we b.v. aan in de twee
griezelverhalen die de tafelconversatie opluis-
teren – dat van de weerwolf (c. 61) en dat
van de vampiers (c. 63). Maar het schitte-
rendste geval is toch de welbekende geschie-
denis van het Weeuwtje van Ephesus (c. 111-
112), die ik in Hermeneus 37 (1966), 111-6
behandeld heb, en die niet alleen een juweel
van economische en effectvolle, slechts door
Guy de Maupassant geëvenaarde verteltech-
niek is, maar ook een spectaculair geval van
ons themagebruik: de kuise weduwe verwis-

selt het lijk van de gekruisigde misdadiger
voor dat van haar eigen man om het leven
van haar nieuwe minnaar, de soldaat die het
kruis moet bewaken, te redden. Ook de
vrouwelijke virtus krijgt in dit even humoris-
tische als cynische verhaal een stevige
knauw.
Mijn derde voorbeeld betreft de laatste be-
waarde fragmenten van de roman, waarin
verteld wordt hoe Encolpius en Giton, die
zich intussen bij een bejaarde schuins-
marcheerder, de verlopen dichter Eumolpus,
hebben aangesloten, na een schipbreuk be-
rooid in Croton zijn aangekomen. Zij verne-
men dat in deze stad de erfenisjagerij de
voornaamste bron van inkomsten is. Eumol-
pus organiseert snel een schijnvertoning,
waarbij hijzelf poseert als een zeer vermo-
gend, maar ziekelijk oud man, wiens kapitaal
hem uit Africa achterna gezonden zal wor-
den. In zwermen schieten de erfenisjagers
toe en overladen Eumolpus en zijn vrienden
met attenties en invitaties, die hun een com-
fortabel leventje bezorgen (c. 116-117; 125).
Deze comedie kan natuurlijk niet onbeperkt
worden  volgehouden. Tenslotte  maakt
Eumolpus bekend dat allen die van hem een
testamentair legaat in ontvangst willen
nemen, eerst in het publiek zijn lijk in stuk-
ken moeten verdelen en consumeren. ‘Laten
zij met hetzelfde animo, waarmee ze mijn
ziel in de dood hebben gewenst, mijn
lichaam nuttigen... Laat één uurtje walgen
tegen zovele goede dingen opwegen... Stelt
u voor dat u geen mensenvlees, maar 10 mil-
joen sestertiën tot u neemt’ (c. 141). Dood
en verwisseling, schijn en werkelijkheid,
maar nu in een dermate cynische realisering,
dat zelfs het Weeuwtje van Ephesus daarbij
een kindersprookje lijkt...
Ik hoop aannemelijk gemaakt te hebben, dat
de thema’s van dood en verwisseling niet
alleen als rode, vaak vervlochten en soms ver-
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knoopte draden fungeren, die het episodisch
opgezette werk een zekere continuïteit en
eenheid moeten geven; ze vormen tevens de
clue voor de ‘betekenis’ van het werk als een
document van totale ontmaskering van ‘les
faux-monnayeurs’. Daarmee hebben we mis-
schien tevens de weg vrijgemaakt voor een
beter begrip van de lastige problematiek van
Petronius als literair criticus. Van iemand,
die met de literaire vorm van zijn eigen
Satyrica zo’n virtuoos en complex spel drijft,
mogen we in elk geval meer verwachten dan
dat hij in de uitspraken en poëtische presta-
ties van zijn personages zonder meer zijn
eigen ideeën ventileert, zoals men pleegt aan
te nemen.
Achtereenvolgens zal ik de eerste vijf capita,
over declamaties en opvoeding, behandelen,
daarna de scène in het schilderijenmuseum
met Eumolpus’ lied Troiae Halosis, om ten-
slotte iets te zeggen over het lange epische
fragment Bellum Civile, eveneens door
Eumolpus voorgedragen. Evenals in het
bovenstaande zal ik daarbij aannemen dat
mijn lezers hun Petronius, of tenminste mijn
vertaling (Athenaeum-Polak en Van Gennep,
Amsterdam 1972), bij de hand hebben.
Lange citaten zouden hier teveel plaatsruim-
te kosten.
Onze overgeleverde fragmenten beginnen
midden in de episode, waar Encolpius blijk-
baar een openbare declamatie van de rhetor
Agamemnon – what’s in a name – heeft bij-
gewoond. Zulke declamaties over fictieve,
dikwijls vergezochte en zelfs absurde thema’s
waren reeds lang een onderdeel van de rheto-
rische opleiding, die we voor Rome kunnen
beschouwen als dé hogere opleiding zonder
meer voor het publieke leven in zijn beide
aspecten van politiek en advocatuur. Reeds
Cicero had – tevergeefs – gewaarschuwd,
dat deze thema’s zoveel mogelijk op de rea-
liteit van het Forum moesten lijken. In de

Keizertijd, met zijn ingesnoerde vrijheid van
spreken op het Forum, waren de declamaties
een doel in zichzelf geworden en de leraren
in de rhetorica organiseerden openbare ver-
toningen van hun kunnen, die veel publiek
trokken. De bewaarde declamaties (Quin-
tilianus en Pseudo-Quintilianus) en overgele-
verde fragmenten (Seneca Rhetor) bevatten
verbijsterende producten van deze schijn-
literatuur, waarin alles beheerst lijkt door
het motto ‘hoe gekker hoe beter’.
Encolpius spreekt Agamemnon na afloop
buiten aan en trekt fel van leer tegen de
declamatie, die niets meer met de realiteit te
maken heeft: ‘jullie declamatoren zijn de
hoofdschuldigen aan de ondergang van de
welsprekendheid’ (c. 1). Twee bladzijden
lang gaat Encolpius tekeer, maar zijn pathe-
tisch betoog wordt tenslotte zelf ontmaskerd
als... declamatie tegen de declamaties (begin
c. 3)! Agamemnon openbaart op zijn beurt
een vakgeheim: hij doet alleen maar wat het
publiek van hem wenst en hij leert de kinde-
ren wat de ouders belieft (c. 3). Ach, was het
toch maar zo, dat hij de kinderen een oplei-
ding mocht geven in soberheid, wijsheid en
klassieke schoonheid! Hij ontrolt dan het
hele idealistische programma van Cicero’s De
oratore en vat dit tenslotte samen in een ver-
dichte, moralistische satire (c. 4-5). We zou-
den bij deze hooggestemde ontboezeming
haast vergeten, dat hier de opportunistische
profiteur Agamemnon – die hen later bij
Trimalchio zal introduceren – aan het
woord is: zijn fraaie onderwijsprogramma
wordt binnen het kader van de roman ont-
maskerd als hypocriete schijn. De beide
zijden van de in zijn tijd lopende discussie
over classicistische en modernistische wel-
sprekendheid worden als gevangen in schijn
ontmaskerd. Waar Petronius zelf in deze
discussie staat, blijkt nergens; hij fungeert
slechts als degene, die de maskers afrukt en
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de Umwertung aller Werte, ook in de litera-
tuur van zijn tijd, aan de kaak stelt. En zou
het toevallig zijn, dat hij Agamemnon zijn
poëtische ontboezeming in c. 5 laat beginnen
met acht choliamben om dan in veertien
hexameters verder te gaan’? In Petronius’ tijd
schreef de wereldvreemde Persius zijn bizarre
satiren in hexameters, waarvan de eerste
tegen het literaire bedrijf van die tijd is ge-
richt. Daaraan laat hij een voorwoord in
choliamben voorafgaan, waarin hij zichzelf
als een profeet van de eenvoud presenteert.
De allusie kan de contemporaire lezer
nauwelijks ontgaan zijn...
Ook onze motieven van schijn en werkelijk-
heid, en van hun verwisseling, zijn in deze
literair-kritische passage weer zonder moeite

te onderkennen. De dood is alleen aanwezig
in de gruwelijke thematiek, waarvoor de de-
clamaties een voorkeur hebben (in c. 1
terechtstellingen, mensenoffers), en in de
‘dood’ van de literatuur, die het declamato-
rische bedrijf veroorzaakt heeft.
In het hierboven behandelde stuk was er
alleen sprake van proza, en wel van de decla-
matie – de oratorische parvenu in de litera-
tuur. Later in het verhaal treedt de ons reeds
bekende verlopen en aftandse dichter Eu-
molpus op, die ons op zijn cultuurhistorische
visies, zijn ars poëtica en staaltjes van zijn
poëtische kunnen vergast. Encolpius heeft
hem in een pinacotheek ontmoet (c. 83) en
wij krijgen meteen een staaltje van zijn
hoogst dubieuze moraal te horen in het
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verhaal van zijn erotisch avontuur met een
hem als pedagoog toevertrouwd jongetje (c.
85-7). Daarna geeft hij zijn mening ten beste
over de tentoongestelde schilderijen en
houdt hij een beschouwing over het   in de
Keizertijd veel besproken - thema van het
verval der kunsten (c. 88). Als oorzaak wijst
hij de geldzucht aan; kunst en wetenschap
gaan hand in hand met armoe, de virtus gaat
naakt, maar wij hebben de grote traditie ver-
kwanseld! Voordat we deze ontboezeming
serieus nemen en zelfs – zoals vaak gebeurd
is – als Petronius’ eigen opvatting gaan zien,
is het goed ons te herinneren, wie dit zegt en
hoe Eumolpus in Croton zelf de mensen op
de meest gewetenloze wijze geld uit de zak
klopt... In elk geval kan hij het dichten niet
laten; zelfs bij de schipbreuk op de kust van
Croton horen de vrienden zijn reciterend
stemgeluid, ‘als het geloei van een beest’, uit
de kajuit: hij legt luidkeels de laatste hand
aan een gedicht (c. 115). In de pinacotheek
inspireert een schilderij, dat de verwoesting
van Troje voorstelt, hem tot een 65 verzen
tellend gedicht over hetzelfde onderwerp,
Troiae Halosis (c. 89).
Dit gedicht behandelt de geschiedenis van
het Houten Paard, maar de hoofdschotel er-
van bestaat uit de gruwelijke dood van
Laocoön en zijn zoontjes, die door twee
monsterslangen uit zee worden aangevallen
(v. 29-53). Wij denken daarbij natuurlijk
direct aan de openingsscenes van het tweede
boek van Vergilius’ Aeneis, waarvan het
Laocoöngedeelte (2, 203-224) zich goed met
Eumolpus’ dichterlijke ontboezeming laat
vergelijken. Naast enkele soms woordelijke
gelijkenissen met het klassieke voorbeeld zijn
er toch vooral enorme verschillen. In elk
geval is er geen sprake van parodie, hoog-
stens van modernisering en aanpassing aan
de smaak van de Keizertijd – verheviging
van het pathos (45-7), staccato-achtige stijl,

paradoxen (51), een sententia (53). Vergilius
lijkt herschreven in de stijl van Nero’s tijd
– Lucanus, Seneca – maar dit klopt slecht
met Eumolpus’ verheerlijking van de kla&-
sieke stijl. Eerder is het zo, dat Petronius via
Eumolpus de nieuwe dichtst ijl parodieert^
die deze ondanks de mooie classicistische
theorieën, die hij met de mond belijdt, toch
zelf bezigt. We zitten dan op hetzelfde spoor
als bij de rhetor Agamemnon. Misschien kun-
nen we zijn speciale slachtoffer ook in dit
geval nader determineren.
Het is bekend, dat Nero een epos Troica
geschreven heeft, waaruit hij bij het uitzicht
op de brand van Rome in 64 v. Chr. het deel
Halosis Ilii zou hebben voorgedragen (Suet.
Nero 38, 2; Tac. Ann. 15, 39). Parodieert
Petronius Nero? Dan zouden we toch eerder
een stuk met de brand van Troje verwacht
hebben; trouwens hoe kon Petronius het
zich permitteren om Nero zo op zijn gevoe-
ligste punt, de poëtische snaar, belachelijk te
maken? Een ander, doorslaggevend bezwaar,
dat ook Lucanus als geparodieerde uitsluit,
is, dat Eumolpus’ gedicht niet in epische
hexameters, maar in dramatische iambische
trimeters geschreven is, zoals die door
Seneca in zijn tragedies gebezigd werden.
Seneca heeft op één plaats, in zijn Agamem-
non, 627-38, het Houten Paard beschreven
op een wijze, die stilistisch veel op Eumol-
pus’ beschrijving lijkt; maar deze passage is
een stuk koorlied, terwijl het relaas van
Eumolpus, zoals gezegd, in iambische trime-
ters is gesteld. Ik heb sterk de indruk, dat
het een soort bodeverhaal is, b.v. te vergelij-
ken met het stuk in Seneca’s tragedie
Phaedra, waar de dood van Hippolytus op
gruwzame wijze wordt beschreven (Ph.
1000-1114). Evenals in Euripides’ Hippoly-
tus (1213 e.v.), beschrijft een bode hier, hoe
een uit zee opkomende monsterachtige stier
de paarden van Hippolytus’ wagen op hol
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doet staan en hoe hun menner omlaag stort
en meegesleurd aan de leidsels zwaar wordt
verminkt. De staccato-stijl, de breed uitge-
meten detailschildering en het frigide pathos
van het wrede gebeuren lijken teveel op
Eumolpus’ beschrijving van Laocoön’s einde

dan dat ik aan een verband kan twijfelen.
Seneca’s tragische stijl wordt via Eumolpus,
met zijn mooie theorieën, door Petronius ge-
parodieerd, zoals hij later de sterfscène van
Seneca in zijn eigen zelfmoord zal parodi-
ëren. Petronius herschrijft dus een scène
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uit Vergilius’ Aeneis II à la manière de
Sénèque.
De hoge kunstopvattingen, die Eumolpus in
zijn inleiding op de dichtproeve heeft gedebi-
teerd, passen voortreffelijk als parodie op
Seneca’s eigen theorieën – b.v. ep. 114 over
de verwording van de moderne stijl – en het
vermelden van de natuurwetenschappen
(c. 88 Democritus en Eudoxus) doet aan
Seneca’s Naturales Quaestiones denken.
Verder is er de verheerlijking van de armoede
als bron van alle virtus (c. 83, 10 en 88,2),
hetgeen aan de zeer gefórtuneerde Seneca
reeds door tijdgenoten fel werd verweten
(zie b.v. Tac. Ann. 13, 42, 6).
Waarom gebruikte Petronius nu juist het ver-
haal van het Houten Paard en de dood van
Laocoön als stof voor Eumolpus’ dicht-
proeve? De verbinding met het (willekeurige)
schilderij van Troje’s Verwoesting is natuur-
lijk alleen een compositorisch trucje. In de
lijn van ons betoog ligt de veronderstelling
voor de hand, dat ook in deze scènes weer
de motieven van dood (Laocoön) en verwis-
seling (schijn en werkelijkheid van het
Houten Paard) konden worden ingevlochten.
Ook Eumolpus’ poëtica en zijn poëzie ver-
houden zich weer als schijn en werkelijkheid,
juist als in het geval van de declamator
Agamemnon.
Wanneer Eumolpus uitgereciteerd is. wordt
hij door het publiek in de zuilengalerijen van
het museum met stenen bekogeld. Hij neemt
de vlucht, gevolgd door Encolpius, die naar
de aard van zijn ziekelijke dichtaf wijking in-
formeert en verklaart, zelf voortaan ook een
paar stenen op zak te zullen hebben om hem
tot zwijgen te brengen. Eumolpus belooft
voor de rest van de dag beterschap, waarop
de heren samen gaan eten...
Veel moeilijker is het, tot een juiste literair-
kritische beoordeling te komen van het
langste dichtfragment van het hele werk, het

epische gedicht De bello civili (c. 119-124),
waarin dezelfde Eumolpus de burgeroorlog
tussen Caesar en Pompeius behandelt. Ook
dit stuk wordt weer voorafgegaan door een
hooggestemde beschouwing over de ware
poëtische inspiratie (c. 118): men onder-
schat schromelijk de eisen van grote poëzie,
die niet een tijdspassering voor de redenaar
mag zijn, maar om alzijdige literaire eruditie
en harmonische vormgeving op de wijze van
Homerus, Vergilius en Horatius vraagt. Een
epos over de Burgeroorlog vereist geen his-
torisch feitenrelaas, maar de geïnspireerde
fantasie van een bezeten dichter, die gebruik
maakt van een mythologisch godenapparaatt
De moderne lezer denkt hierbij nu onweer-
staanbaar aan Petronius’ tijdgenoot Lucanus,
de jonge talentvolle neef van Seneca, van wie
wij een epos De bello civili overhebben,
waarin van het godenapparaat welbewust
wordt afgezien en van een sterk rhetorische
vormgeving gebruik wordt gemaakt. Wordt
Lucanus hier via Eumolpus door Petronius
geparodieerd? Deze aantrekkelijke en vaak
verdedigde opvatting stuit helaas op een aan-
tal vrij onoverkomelijke bezwaren. Opval-
lend is al direct, dat Eumolpus’ poëtica op
het essentiële punt van het godenapparaat
van die van Lucanus afwijkt. Deze heeft de
Burgeroorlog als een zuiver menselijke aan-
gelegenheid beschreven, zonder gebruik t?
maken van de b.v. in de historische epen van
Naevius (Punica), Ennius (Annales), Cicero
(De consulatu suo, De temporibus suis) en
later Silius Italicus (Punica) ingevlochterf
godenvergaderingen en goddelijke ingrepen
op de wijze van het echte mythologisch
epos (Homerus, Vergilius, Statius). Lucanus
is hierom in de Oudheid herhaaldelijk bekri-
tiseerd. Eumolpus’ epische fragment over de
Burgeroorlog vertoont inderdaad, overeen-
komstig zijn theoretische principes, een
episode, waarin Pluto aan Fortuna instruc-
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ties geeft om het goddeloze Rome zwaar te
treffen (v. 67-121). Parodie zonder meer
wordt hierdoor uitgesloten. Maar ook de
tweede mogelijkheid, kritiek op Lucanus’
taakopvattingen en ‘verbetering’ van Lucanus,
stuit op moeilijkheden.
Herhaaldelijk vindt men bij moderne geleer-
den de opvatting, dat Petronius het epische
fragment nu eenmaal in portefeuille had en
in zijn Satyrica, waar immers de afwisseling
van proza en poëzie een vormprincipe was,
een kans zag dit fragment via Eumolpus
‘kwijt te raken’. Men kan er daarbij dan op
wijzen, dat het Bellum Civile poëtisch ge-
sproken niet veel slechter is dan veel epische
poëzie uit de Keizertijd, waarin nu eenmaal
pathos en sophistication domineren en de
poëzie sterk onder de invloed van de decla-
matorische rhetoriek staat. Maar de hele ge-
dachte, dat Petronius zelf dit een geslaagd
stuk epische poëzie vond, en dat hij dit dan
aan een personage als Eumolpus in de mond
zou hebben gelegd, dient met kracht te wor-
den verworpen door ieder, die de elders
overgeleverde authentieke, directe poëzie
van Petronius – hierover heb ik in Herme-
neus 40 (1968), 65-9 geschreven – heeft
leren bewonderen, en die het raffinement
juist van de ethopoiia (konsekwente karak-
teruitbeelding) in zijn roman heeft onder-
kend. Deze oplossing lijkt dus in alle opzich-
ten Petronius onwaardig.
Verder is de poëtische afstand tussen Eumol-
pus’ gedicht en dat van Lucanus, afgezien
van het godenapparaat, niet groot genoeg om
van een kritische poging tot ‘verbetering’ te
kunnen spreken. Eumolpus uit weliswaar
zijn bewondering voor de klassieke Vergilius,
maar Lucanus geeft op vele plaatsen in zijn
gedicht blijk van dezelfde bewondering. Het
is allerminst zo, dat Lucanus’ gedicht door
Eumolpus in classicistische zin herschreven
wordt – evenmin als dat het in parodistische

zin gekarikaturiseerd zou worden. Hoe jam-
mer het ook is, wij kunnen het panorama
van de contemporaine literatuur in de spiegel
van de roman niet zonder meer completeren
door naast Persius en Seneca ook de derde
belangrijke dichter Lucanus daarin terug te
vinden.
Tegelijk zegt ons gevoel, dat Petronius met
dit lange en opvallende dichtfragment iets
bepaalds voorgehad heeft. Binnen de the-
matiek van de roman, zoals wij die in het
bovenstaande hebben onderkend, moet dit
iets met het alom tegenwoordige spel van
schijn en werkelijkheid te maken hebben.
Heeft dit hier wellicht, zoals in het geval van
de rhetor Agamemnon en – in veel mindere
mate – met het Halosis-fragment, iets van
doen met een incongruentie tussen de schijn
van de poëtica en de poëtische praktijk?
Neen, want Eumolpus’ poëtica stelt hier
ongeveer dezelfde theoretische eisen van
‘verheven bezieling’ als die welke hij in zijn
Bellum Civile verwerkelijkt: als hij uitgede-
clameerd is, constateert Encolpius dat hij
zijn tekst ‘in een ontzaggelijke woordenvloed
heeft uitgestort’ (c. 124). Wij moeten dus
zoeken naar een andere soort van incongru-
entie en strijdigheid. Indien deze in het for-
meel-poëtische niet te vinden is, moeten we
haar maar in het inhoudelijke gaan zoeken.
Behalve in zijn Halosis Troiae, is Eumolpus
nog aan het reciteren geslagen op twee
andere momenten – in de korte gedichten
van c. 83 en c. 93, die allebei een moralis-
tische strekking hebben en de hebzuchtige
en genotzuchtige ‘geest des tij ds’ aan de kaak
stellen. In zijn mond klinkt dit ongelofelijk
cynisch en hypocriet, want voor niets terug-
deinzende hebzucht en genotzucht zijn nu
juist zijn meest voyante eigenschappen. Mis-
schien geeft dit ook de juiste optiek voor
zijn Bellum Civile, waarin hij begint met een
lange inleiding over de oorzaken van de Bur-
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geroorlog, die hij zoekt in de onverzadig-
lijke oppermacht van Rome (v. 1-7), die leidt
tot perverse luxe (7-12), bloeddorstige gla-
diatorengevechten (13-18), perverse erotiek
(19-27), onnatuur in tafelluxe (27-38), poli-
tieke corruptie (39-50) en enorme schulden-
last (51-55); deze perverse hebzucht, weelde-
zucht en corruptie zijn de ware oorzaken van
de Burgeroorlog geweest (56-60). Het zijn
bekende thema’s van de moralistisch inge-
stelde Romeinse geschiedschrijving (Sallus-
tius), maar dan wel in een waanzinnige
schaalvergroting en komend uit de mond van
een man, die als moralist al bijzonder weinig
recht van spreken heeft! Ik houd het erop,
dat de incongruentie tussen schijn en werke-
lijkheid ditmaal hierin moet worden gezocht.
Van alle gewetenloze schurken in de Satyrica
is Eumolpus de weerzinwekkendste – en
tegelijk amusantste: dat is een van de wonde-
ren van deze roman! – maar ook degene die
het luidst moraliseert. In hem wordt het
fenomeen van de morele hypocrisie van
Petronius’ tijd aan de kaak gesteld. Ook de
Stoïsche dichter Lucanus wijdt een korte
passage (158-182) aan de morele oorzaken
van de Burgeroorlog en noemt daar eveneens
achtereenvolgens Rome’s wereldmacht en
overvloed, de weelde in huisraad, tafelgebrui-
ken en kleding, de import van luxe-artikelen,
de uitgestrekte landgoederen in Italië, de
hartstochten, de misdadigheid, de machts-
wellust, de corruptie en de economische ont-
reddering. Misschien heeft Eumolpus’ visie
inhoudelijk toch wel iets met Lucanus te
maken: misschien spot Petronius ook met
alle mooie Stoïsche praatjes van Lucanus,
Seneca en Persius in een tijd, die een goede
kans maakt de meest perverse van de wereld-
geschiedenis te zijn geweest...
Op de algemene inleiding van Eumolpus’
Bellum Civile volgt het godengesprek (67-
125), zoals dat tot de ‘echte’ epische traditie

behoorde: de Onderwereldgod Pluto tart
Fortuna om de Romeinse oppermacht, die
aarde, hemel en zee bedreigt, en nu zelfs, op
zoek naar schatten en delfstoffen, door mijn-
schachten en onderaardse gangen tot de
Onderwereld begint door te dringen, tot de
verdiende ondergang te doemen (79-99);
Fortuna antwoordt, dat zij, die Rome haar
macht gaf, nu haar ondergang zal bewerk-
stelligen (103-121). Resultaat is, dat Caesar
besluit tegen Rome en Pompeius op te trek-
ken; de Burgeroorlog breekt uit.
Het beslissende godengesprek wordt dus ge-
voerd tussen Pluto, god van de Dood, en
Fortuna, de godin van Verandering en Lots-
wisseling (81 quae nova semper amas et
mox possessa relinquis). Hier vindt onze
thematiek van Dood en Verwisseling in
letterlijke zin haar apotheose. Fortuna, in de
mythologie gewoonlijk voorgesteld als doch-
ter van Juppiter of van Oceanus, is alleen
hier dochter van Pluto (103 O genitor). De
Dood, de grote veranderaar, vader van de
veranderaarster in het leven van de mensen
en de volkeren, die in de glamour van hun
schijn-macht de kiemen van hun vernietiging
dragen: het spel van de regisseur Petronius
met de thema’s van dood en verwisseling
neemt hier mythische dimensies aan!
De bitter-emstige Tacitus had wel gelijk,
toen hij op leven en dood van Petronius het
felle en borende licht van zijn schijnwerper
liet vallen. Maar ook diens unieke roman
dient hoogst ernstig genomen te worden; er
ligt een meedogenloos-konsekwente visie aan
ten grondslag, waarbij het lachen ons bijna
‘zou vergaan.

Een prillere en veel beperktere versie van mijn
theorie publiceerde ik in Morte e scambio nel
romanzo satirico di Petronio GIF 20 (1967), 147-
157.
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De roman van Petronius is tezamen met de
Metamorphosen van Apuleius een van de
rijkste bronnen van ‘folklore’ uit de Romein-
se keizertijd. Het sociale milieu van beide
romans brengt de lezer immers in contact
met de Romeinse volksstand (populus minu-
tus), terwijl de regerende klassen geneigd
waren die te bespotten of te negeren in de
literatuur die ze schreven voor lieden van
hun eigen stand. Deze houding wordt mis-
schien het beste uitgedrukt door de uit-
spraak van Horatius: Odi profanum vulgus
et arceo (‘Ik haat het gewone volk en houd
het verre’; Od. 3, 1, 1).
Ofschoon de bestaande Latijnse literatuur
vele verwijzingen bevat naar een uitgebreide
reeks genres uit de ‘folklore’, zoals volksver-
halen vol bijgeloof, volksliederen, spreek-
woorden en raadseltjes, worden deze ge-
woonlijk zo beknopt weergegeven, dat het
vaak onmogelijk is om bijvoorbeeld volksver-
halen als zodanig te herkennen en ze te ver-
gelijken met volksverhalen uit andere gedeel-
ten van de wereld. Het is vaak net zo moei-
lijk om de antieke gegevens over deze litera-
tuurtypen in verband te brengen met een
bepaalde sociale achtergrond en om hun
juiste functie te bepalen.
Petronius nu biedt ons een uitstekende gele-
genheid om na te gaan hoe de ‘folklore’
functioneerde in een specifiek (zij het fictief)
milieu, en wel dat van de rijke ex-slaaf Tri-
malchio, die ondanks de zegeningen van zijn

verworven rijkdom trouw blijft aan de volks-
cultuur.

II

Trimalchio is in de Cena vóór alles bezig met
de dood, hetgeen al duidelijk wordt aan het
begin (26, 9), wanneer aan de verteller en
zijn metgezellen medegedeeld wordt, dat
hun gastlieer een klok in zijn eetkamer heeft
en ‘een speciaal afgerichte hoornblazer: zo
weet hij van uur tot uur hoeveel tijd van
leven hij al verloren heeft.’ Dit thema wordt
steeds meer uitgewerkt, totdat het zijn
hoogtepunt bereikt in c. 65, waar de kolos-
sale metselaar Habinnas binnenkomt na een
begrafenismaaltijd te hebben bijgewoond in
het huis van Scissa. De binnenkomst van
deze laatkomer leidt tot het voorlezen van
Trimalchio’s testament (c. 71, 4) en een
gedetailleerde opsomming van alles wat bij
zijn tombe te pas komt (71, 5-12). In c. 76,
11 wordt duidelijk, dat aan Trimalchio door
een Griekse astroloog, Serapa, verteld was
wat zijn levensduur zou zijn, tot op de juiste
dag, want in c. 77, 2 vertrouwt hij ons toe:
‘Ik heb nog 30 jaren, 4 maanden en 2 dagen
te leven.’
Geloof in astrologie wordt zodoende in ver-
band gebracht met zijn obsessie over de
dood, en voor een groot gedeelte wordt zijn
levenshouding hierdoor bepaald. In c. 35
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wordt een ronde schaal binnengebracht,
waarvan de rand versierd is met de 12 tekenen
van de dierenriem. Trimalchio, die de rol van
astroloog op zich neemt, legt later aan zijn
gasten de betekenis uit van het voedsel dat
op elk teken geplaatst is, en zorgt ervoor, dat
geen voedsel op zijn eigen geboorte teken (de
Kreeft) geplaatst wordt, ‘uit vrees dat het
teken belast zou worden’ (39, 8). De kalen-
der, die aan de deurpost van Trimalchio’s
eetkamer is gehecht, en waarop de gunstige
en ongunstige dagen zijn aangebracht1, is
ook nauw verbonden met de astrologie.
Het is belangrijk zich rekenschap te geven
van het feit, dat de belangstelling voor astro-
logie in de Romeinse keizertijd niet beperkt
was tot de volksklasse, maar dat deze in alle
lagen van de maatschappij voorkwam, van
hoog tot laag. Veel Romeinse keizers ston-
den onder de invloed van astrologen en gedu-
rende tijden van politieke onrust werden ze
uit Rome verbannen; het raadplegen van een
astroloog over de sterfdag van een keizer
gold als een halsmisdrijf2.
Wanneer de gasten Trimalchio’s eetkamer
naderen, zegt een slaaf hun om binnen te
treden ‘eerst met de rechtervoet’ (dextro
pede) om voorspoed te verzekeren. Ook
hierin staat Trimalchio niet alleen. Augustus
beschouwde het eveneens als een slecht voor-
teken, als hij ’s ochtends eerst zijn linker-
schoen aandeed in plaats van zijn rechter3,
en Vitruvius, die zijn verhandeling over
architectuur aan het einde van de eerste
eeuw voor Christus schreef, geeft tempel-
bouwers instructies ervoor te zorgen, dat
tempelgangers de eerste trede omhoog naar
de tempel ‘met de rechtervoet eerst’ kunnen
betreden4. A. P. Wagener5 heeft ook aange-
toond, dat in vele samenlevingen, oude
zowel als moderne, het geloof, dat het beter
is de rechtervoet voor te zetten, zeer alge-
meen is.

Wanneer keizers hetzelfde bijgeloof aanhan-
gen als Trimalchio, waarom neemt Petronius
dan de moeite dat te vermelden? Hoogst-
waarschijnlijk, omdat Trimalchio daarin te
ver gaat. We horen niets over dierenriemscha-
len op Augustus’ eettafel, noch horen we
over slaven, speciaal geplaatst bij de ingang
van ’s keizers eetzaal om te roepen ‘rechter-
voet eerst.’ Trimalchio is belachelijk, omdat
hij buitensporig bijgelovig is.
Een verdere aanwijzing voor de bijgelovig-
heid van de gastheer wordt door Petronius
gegeven in c. 74, 1-4:

‘Terwijl hij dit zei kraaide er een haan.
Door dit geluid van zijn stuk gebracht liet
Trimalchio wijn onder tafel uitgieten en
ook de lamp met wijn besprenkelen. Zelfs
bracht hij zijn ring over naar zijn rechter-
hand, en zei: ‘Niet zonder reden heeft
deze trompetter een signaal gegeven. Er
moet óf brand zijn óf iemand in de buurt
doodgaan. Moge dat ons bespaard worden!
En daarom: wie de onheilsprofeet hier
brengt, krijgt een extraatje.’

Trimalchio brengt het onwelkome hanenge-
kraai in verband met de dood en met vuur.
Stemplinger6 heeft erop gewezen, dat deze
associaties in het volksgeloof van vele tijden
voorkomen. De haan, met zijn vuurrode
kam, werd door de Perzen beschouwd als
een vuur-demon, gewijd aan Zoroaster, en de
Grieken en Romeinen brachten hem in ver-
band met Helios. Hij werd ook beschouwd
als een chthonisch dier, gewijd aan Per-
sephone. Daarom wordt hij vaak gevonden
op grafrelièfs. Beide associaties kent men
ook in hedendaagse vormen van bijgeloof:
als in Bohemen bijvoorbeeld een haan in het
midden van de binnenplaats kraait of met
zijn vleugels slaat, is het een teken van een
brand die op het punt staat uit te breken; als
in Oostenrijk een haan binnenshuis kraait, is
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dat een aankondiging van een sterfgeval, en
tot vandaag de dag is het in Griekenland zo,
dat wanneer een kip draait als een haan, er
iemand dood gaat7.
Trimalchio doet twee dingen om het dubbel-
slechte voorteken af te wenden. Ten eerste
schenkt hij wijn onder de tafel (in plaats van
water) en laat de lamp met onversneden wijn
besprenkelen, niet om zijn extravagante rijk-
dom te tonen8, maar, zoals Deonna en
Renard9 opmerken, als een plengoffer om
het slechte voorteken te niet te doen en om
de vuurgoden te verzoenen. Ten tweede
brengt hij, om het voorteken van dood af te
leiden, een ring over van zijn linkerhand naar
zijn rechterhand.
Trimalchio’s voorkeur voor volkscultuur
blijkt ook uit andere zaken. Zijn taal zit vol
met spreekwoorden en woordspelingen van
het eenvoudigste allooi (bijv. Carpe, carpe in
c. 36, 7); hij wekt ook verder niet de indruk
intellectuele aspiraties te koesteren. Of-
schoon hij zegt, dat kennis van literatuur ge-
lucht moet worden aan de eettafel (oportet
etiam inter cenandum philologiam nosse,
39, 3) en ter illustratie van die uitspraak een
halve regel uit de Aeneis van Vergilius citeert
(2, 44), en ofschoon hij zegt, dat hij een
bibliotheek van Griekse en Latijnse werken
bezit (48, 4), zijn deze opmerkingen weinig
meer dan hommages aan de beter ontwikkel-
de gasten aan zijn tafel. Als Trimalchio een
‘levenshouding’ heeft, wordt die misschien
het beste uitgedrukt in de ‘eet, drink en wees
vrolijk’ houding, waarvan zijn rijmelarij in
c. 34, 10 getuigt. Verder stelt hij geen
wezenlijke belangstelling in wijsbegeerte. Hij
maakt dat zeer duidelijk in zijn graf-
opschrift, waarin hij met trots verkondigt
nooit naar een filosoof te hebben geluisterd,
een opmerking, die Petronius’ tijdgenoot
Seneca enige geprikkeldheid of vrolijkheid
bezorgd zou kunnen hebben.

Zoals Plinius Minor in een van zijn brieven
aangeeft (1, 15), toont een beschaafde gast-
heer zijn goede smaak zowel door het menu
dat hij zijn gasten aanbiedt als door het amu-
sement dat hij aan tafel verschaft. In het
geval van Plinius was het betreffende menu
eenvoudig tot sober; de enige vorm van luxe
was sneeuw-gekoelde honingdrank. Het
amusement was net zo beschaafd: het
bestond uit het voordragen van een komedie
en/of het bespelen van de lier. Trimalchio’s
menu daarentegen is buitengewoon vulgair.
en het vermaak dat hij verschaft zou door
Plinius c.s. ook als onwaardig worden be-
schouwd.
Encolpius (c. 47, 9) legt de binnenkomst van
drie varkens uit als de inleiding tot een op
voering door straatartiesten, maar wordt vlug
uit de droom geholpen, wanneer de gastheer
de gasten vraagt een van de dieren uit te zoe-
ken voor het diner. De intuïtie van de vertel-
ler bij deze gelegenheid wordt echter ter
volle bevestigd, wanneer later enige acrobaten
verschillende circusnummers in de eetkamer
opvoeren (53,11). Encolpius vertelt, dat
alleen Trimalchio deze opvoering bewonder-
de en citeert de uitspraak van zijn gastheer.
dat het enige dat hij met plezier gadeslaat
‘acrobaten en hoornblazers’ zijn (53, 12). In
de laatste zin van dit hoofdstuk voegt hr
toe, dat hij slaven heeft gekocht om beschaaf-
de blijspelen voor te dragen, maar dat hij er de
voorkeur aan gaf om ze ‘Atellaanse kluchten
op te laten voeren’, komische volksschetsen
vaak van zeer indecente aard10. Bij het begin
van de maaltijd staat de verteller verstek
over het feit, dat alle slaven van Trimalchio’s
huishouding de gasten zingend bediener
‘men zou hebben kunnen denken, dat het
een variété-theater was, en niet de eetkamer
van een eerbiedwaardig gezinshoofd’ (31, 7).
Hier wordt verwezen naar een ander soort
volkstheater, de pantomine, waarin de
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Muzikanten. Mozaïek uit Pompeii (Napels Mus. Naz.).
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hoofdacteur zwijgend taferelen opvoert, ter-
wijl een koor toepasselijke woorden zingt.
Ook hier geldt, dat zulke opvoeringen door
intellectuelen als Plinius als onfatsoenlijk
werden beschouwd, net als de mime, waar
Trimalchio ook dol op is. Na een ironische
opmerking over Publilius Syrus, een mime-
schrijver, die ‘beschaafder (honestiorem)
zou zijn dan Cicero, tracteert hij zijn gas-
ten op een voordracht van zestien verzen
uit een mime (55, 6). Recentelijk is zelfs de
mening verkondigd, dat de gehele Cena Tri-
malchionis een zorgvuldig opgebouwde en
ingestudeerde mime is11.
Trimalchio’s literaire smaak mag daarom
beschouwd worden als sub-literair. Voor
iemand als Plinius hoort die smaak bij een
plebeïsche   subcultuur.   De   Atellaanse
kluchten, de pantomime en de mime beho-
ren grotendeels tot het gebied van de orale
literatuur, omdat er in het geval van de mime
gewoonlijk geen volledige tekst was voor de
acteurs. Het succes of het falen van het stuk
hing voor een groot gedeelte af van het
improvisatievermogen  van   de   acteurs.
Trimalchio’s uitgesproken voorkeur voor de
opvoeringen van rondtrekkende straatarties-
ten (circulatores) past helemaal bij deze stijl.
Ook hier is een vergelijking met Augustus
zinvol, omdat blijkbaar ook in de sfeer van
het amusement het verschil tussen ‘Hochkul-
tur’ en ‘Volkskultur’ niet zo groot was.
Na de eenvoudige eetgewoonten van Augus-
tus besproken te hebben zegt Suetonius, dat
de keizer zelfs ‘straat-acteurs uit de circus’
(triviales ex circo ludios) en populaire ‘ver-
haaltjes-vertellers’ (aretalogoi) uitnodigde
om zijn gasten te vermaken12. Ergens anders
vermeldt hij, dat Augustus niet alleen genoe-
gen schiep in het gadeslaan van heroepsbok-
sers, maar ook in het kijken naar ‘groepen
burgers, die in het wilde weg en onbedreven
in de nauwe straten aan het schermutselen

waren en dat hij aan iedere openbare ‘enter-
tainer’ aandacht besteedde’ (Suet. Div. Aug.
45).

III

Trimalchio nodigt geen rondreizende vertel-
lers uit in zijn eetkamer, want hij heeft
onder zijn gasten een uitstekende verteller in
zijn gewezen slaaf Niceros, die levendig en
kundig vertelt over zijn ervaringen met een
weerwolf. Dit verhaal is misschien het meest
bekende en volledigste van alle volksverhalen
in het Satyricon en verdient nadere bespre-
king.

A. De omstandigheden

Dit verhaal wordt verteld gedurende de
maaltijd om de gasten te vermaken. Bij zulke
onofficiële gelegenheden was het bij de Ro-
meinen de gewoonte, dat gasten met vertel-
lerskwaliteiten   wonderbaarlijke   verhalen
uitwisselden. Het verhaal in de bekende brief
van Plinius (9, 33) over de dolfijn van Hippe
werd verteld, ‘terwijl verschillende verhalen
over wonderbaarlijkheden uitgewisseld wer-
den gedurende de maaltijd’ (dum super
cenam varia miracula hinc inde referuntur).
Plinius vertelt dit verhaal niet om het verhaal
als zodanig, maar als mogelijk onderwerp
voor een gedicht van zijn stadgenoot Cani-
nius Rufus. Dichterbij Niceros’ verhaal wat
betreft omstandigheden en inhoud komt het
verhaal, dat verteld wordt door een van de
gasten aan de tafel van Byrrhena, een zekere
Thelyphron (Apul. Metam. 2,21-30). Hij
vertelt uitvoerig, hoe hij door heksen ver-
minkt werd, toen hij ’s nachts de wacht hield
bij een dode in een huis te Larissa. Byrrhena’s
gasten vinden het verhaal hoogst vermakelijk,
maar Lucius, Apuleius’ verteller, mist de
pointe. Het bevat namelijk een van de vele
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waarschuwingen die hij krijgt voor zijn ramp-
zalige gedaanteverwisseling in een ezel in
het derde boek van de roman. Waarom
Thelyphron zijn verhaal vertelt wordt duide-
lijk aangegeven: het komt rechtstreeks voort
uit Lucius’ eigen opmerkingen over hekserij
in Thessaliè (Metam. 2, 20). Niceros’ verhaal,
daarentegen, komt niet spontaan voort uit
het algemene gesprek van de gasten, maar
wordt verteld op uitnodiging van Trimalchio.
Voor zover de fragmentarische staat van het
Satyricon hierover een oordeel toelaat, heeft
Niceros’ verhaal ook geen voorspellende
waarde voor Encolpius, die nergens nieuws-
gierigheid laat blijken voor magische prak-
tijken, zoals Lucius natuurlijk wel doet.

B. Type

Evenals Thelyphrons verhaal wordt dat van
Niceros verteld als eenpersoonlijke belevenis.
Daardoor valt het verhaal niet te bestem-
pelen als een sprookje (zoals bijvoorbeeld
Amor en Psyche in Apuleius). In een sprook-
je spelen vaak anonieme figuren een rol in
een omgeving die geografisch noch historisch
te identificeren valt. Thelyphrons verhaal is
een legende of sage13: daarin optredende fi-
guren bestaan echt of worden geacht dat te
doen. Hun daden hebben gewoonlijk ook
plaats in gebieden, die wel bekend zijn aan
de lezers of toehoorders van het verhaal. Zo
vertelt ook Niceros aan zijn toehoorders, dat
zijn vriendin Melissa uit Tarentum komt (c.
61, 6) en dat de soldaat die in een weerwolf
veranderde een gast was in het huis van zijn
meester, dat dichtbij Capua lag (62, 1).
Beide steden zullen Trimalchio en zijn gas-
ten bekend zijn geweest, omdat het diner
plaats vindt in een stad vergens bij de Baai
van Napels. Het fantastische hoogtepunt in
het verhaal, de verandering van de soldaat in
een weerwolf, heeft daarom een volslagen

geloofwaardige achtergrond, die bij legenden
van dit type gebruikelijk is.

C. Inhoud

Geen Griekse of Romeinse schrijver vóór
Petronius heeft een verhaal te berde ge-
bracht, dat beschouwd kan worden als een
nauwkeurige parallel van Niceros’ verhaal
over de weerwolf. Er zijn echter vele verwij-
zingen in de Griekse en Latijnse literatuur
vóór Nero’s tijd die duidelijk maken, dat het
geloof in weerwolven wijd verbreid was,
vooral onder het gewone volk (vulgus). Het
best bekende weerwolf-verhaal in de Griekse
en Romeinse literatuur is de mythe verbon-
den met de verering van Zeus Lykaios.
Pausanias geeft hiervan in de tweede eeuw n.
Chr. het volgende korte verslag:

‘Kekrops noemde Zeus als eerste “de
Almachtige” en weigerde hem slachtoffers
te brengen, maar besloot op het altaar
honingkoeken    te    branden ... maar
Lykaion  bracht  een  mensenkind, ...
doodde het en liet zijn bloed over het
altaar vloeien, en men zegt, dat hij bij dat
offer plotseling veranderd werd in een
wolf. En ik geloof deze legende, die van
oudsher in Arkadiè verteld wordt. Ze zeg-
gen, dat er na Lykaion altijd iemand in
een weerwolf veranderde bij het offeren
nan de Lykaiïsche Zeus. Dit hoefde niet
zijn hele leven te duren: indien hij als
wolf geen mensenvlees at, veranderde hij
na negen jaar weer in een mens; proefde
hij echter wel een mens, dan bleef hij
voor altijd een wild beest’14.

Met de oorsprong en de betekenis van deze
mythe behoeven we ons hier niet op te
houden; de opmerking, dat de mythe het
taboe tegen kannibalisme versterkt, is vol-
doende. In Ovidius’ versie (Metam, 1, 163-
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252) wordt er de nadruk op gelegd, dat
Lykaons dierengestalte een belichaming is
van de barbaarsheid die de onmenselijke en
goddeloze daad van de koning kenmerkte.
Petronius’ verhaal schijnt ver verwijderd van
cultische en, meer in het algemeen, religieuze
praktijken: nergens wordt in het verhaal
expliciet een godheid genoemd. Twee bijzon-
derheden suggereren echter, dat het verhaal
misschien oorspronkelijk enige rituele bete-
kenis heeft gehad.
Ten eerste wordt ons nadrukkelijk verteld,
dat de gast een soldaat was (62,2), en dit
brengt onmiddellijk de vraag te berde, of
de gedaanteverwisseling in een wolf in ver-
band gebracht kan worden met het dragen
van wilde-dierenhuiden; wij kennen deze
gewoonte van vele Indo-Europese broeder-
schappen van krijgers15. Het doel van zo’n
gedaanteverwisseling was te bewerkstelligen
dat de krijger de verscheurende eigenschap-
pen van het roofdier in kwestie in zich op
zou nemen en zodoende in de strijd efficiën-
ter zou kunnen doden. In dierengedaante
stond de krijger bovendien buiten de grenzen
van normale menselijke wetten en gedrag.
Het was voor Romeinse legioenssoldaten niet
gebruikelijk dierenhuiden te dragen, maar
vaandeldragers droegen wel dierenhuiden
over hun uniform16, tenminste in de keizer-
tijd. We willen niet beweren, dat de soldaat
bij Petronius een losgeslagen vaandeldrager
was, maar het is denkbaar, dat de gedaante-
verwisseling van de soldaat van belang is in
het wijdere verband van de krijgsbroeder-
schappen, die we zo goed kennen in andere
Indo-Europese culturen in de Oudheid.
Ten tweede zegt Niceros in dezelfde zin
(62,2), dat de soldaat ‘dapper als de hel’
was. Het woord, dat gebruikt wordt voor
‘hel’, Orcus, is een inheems woord voor het
Griekse ‘Hades’. De vergelijking lijkt vanzelf-
sprekend en louter decoratief, maar heeft

mogelijk een diepere betekenis. Op verschil-
lende Etruscische grafschilderingen wordt
Hades in een wolfsvel afgeschilderd; zijn
hoofd komt te voorschijn tussen de open
kaken van het dier. Verder geven verschil-
lende beeldjes van de Gallo-Romeinse god
van de dodenwereld, Dispater, de godheid
ook weer gekleed in een wolfshuid. De
metamorfose tot wolf van de soldaat past
dus precies bij zijn taak: doden in uiterste
razernij (furor) en zijn slachtoffers naar
de onderwereld sturen.
De wijze waarop de gedaanteverwisseling van
de soldaat teweeg wordt gebracht is ook van
belang. Anders dan bij de legendarische
Lykaon wordt de gedaanteverwisseling de
man niet opgelegd als een goddelijke bestraf-
fing, maar is die vrijwillig. Hij kleedt zich
geheel uit, urineert in een cirkel om zijn
kleren, verandert in een wolf en gaat jankend
het bos in (62, 5-7).
De soldaat kleedt zich uit. voordat hij van
gedaante verwisselt. Deze inleidende hande-
ling treft men veel vaker aan, bijv. bij de
heks Pamphile en bij Lucius in de roman van
Apuleius (Metam. 3, 20; 24). Als de gedaan-
teverwisselaar zijn kleren zou hebben aange-
houden, zou dat zijn rituele daad belemmerd
en  de  gedaanteverwisseling  verhinderd
hebben.
De betekenis van de cirkel van urine is moei-
lijk na te gaan. In een eerdere passage
(c. 57, 3) zegt een vrijgelaten slaaf boos
tegen Ascyltus: ‘kortom, als ik in een kring
om hem heen had gepist, zou hij niet ge-
weten hebben waarheen te ontsnappen’, en
bij Apuleius (Metam. 1, 13) zitten twee hek-
sen dwars over Aristomenes heen en urineren
op hem alvorens de kamer uit te gaan van
een herberg, waar ze Socrates ritueel ver-
minkt hebben. In deze twee gevallen schijnt
het doel van het urineren te zijn de betref-
fende persoon te verlammen of minder
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bewegingsvrijheid te geven. Als dit de juiste
verklaring is van deze passages, dan is het
waarschijnlijk, dat de soldaat om zijn kleren
heen urineert om te voorkomen dat ze ge-
stolen of verwijderd worden (de tovercirkel
is ondoordringbaar) en niet om zijn eigen
gedaanteverwisseling teweeg te brengen. In
dat geval zou Petronius niet, zoals Schuster
suggereert18, het gebruik van een tovercir-
kel voor het tot stand brengen van een meta-
morfose parodiëren, tenzij natuurlijk de ver-
stening van de kleren bedoeld wordt als een
fantastische overdrijving van het magische
effect van de urinekring (62, 12).
Wanneer de wolf de dieren op de boerderij
aanvalt, verwondt een slaaf hem in zijn nek
(62, 11), en als Niceros naar huis terugkeert,
treft hij een dokter aan, die een wond in de
nek van de soldaat behandelt (62, 13). Dit
brengt Niceros tot de conclusie, dat de sol-
daat een gedaanteverwisselaar (yersipellis) is.
Voor zover mij bekend is dit het vroegste
voorbeeld van een motief, dat in Stith
Thompsons omvangrijke Motif-Index of
Folk-Literature geklassificeerd wordt als
G.275.12 ‘Heks in dierengedaante wordt ge-
wond of gedood als gevolg van de verwon-
ding van het dier’19. Van dit motief zijn
ontelbare gevallen te vinden in de geschiede-
nis van de hekserij in de Middeleeuwen en de
Renaissance, maar de contekst van Petronius
geeft duidelijk aan, dat het zijn oorsprong
heeft in de klassieke oudheid en waarschijn-
lijk lang voor Petronius tijd al bestond.
Trimalchio geniet zo van Niceros’ verhaal,
dat hij daarna zijn gasten vertelt over een
verschrikkelijke gebeurtenis (rem horribilem,
63, 2) die hij zelf als slaaf heeft meegemaakt.
Het favoriete slaatje van zijn meester was ge-
storven en tijdens het rouwbeklag van zijn
moeder verschenen enige heksen (strigae).
Een lid van het personeel, een gespierde
Cappadociër, trekt zijn zwaard en stormt het

huis lot om de bovennatuurlijke aanvallers te
bevechten. Hij steekt een van de vrouwen
neer, zonder dat de toeschouwers haar (of de
andere heksen) kunnen zien. De Cappadociër
trekt zich onmiddellijk in het huis terug,
overdekt met blauwe plekken, en sterft een
paar dagen later. Wanneer de moeder het
dode lichaam van haar zoon omhelst,
bemerkt ze, dat het op onverklaarbare wijze
vervangen is door een pop van stro zonder
hart of ingewanden (63, 4-10).
Deze anekdote bevat vele details die tradi-
tioneel zijn bij Romeinse en Europese hek-
serij. De nachtheks, die kinderen steelt, al-
gemeen striga genoemd, werd voorgesteld
als een vrouw in vogelgedaante. Bij de Ro-
meinen was dit gewoonlijk een uil20, een
onheilspellende vogel met angstaanjagende
gewoonten en eigenschappen. Uilen zijn
immers eenzelvige nachtelijke roofdieren,
die verlaten plaatsen als dode bomen en
kerkhoven bewonen en ’s nachts onge-
woon ver en scherp kunnen zien. Het is
waarschijnlijk, dat deze voorstelling van de
nachtheks ontleend is aan de godin Ishtar/
Lilith uit het antieke Nabije Oosten, die
soms wordt weergegeven als half vrouw,
half uil. Een van de namen van deze oos-
terse godin was Broxa, dat zeer waarschijn-
lijk ten grondslag ligt aan het Spaanse
woord voor heks, bruja, dat volgens ety-
mologen niet afkomstig is van het Latijn,
zoals het Italiaanse strega. Zo komt ook
de voorstelling van de nachtheks als uil
betrekkelijk veel voor in Spaanse en Latijns-
Amerikaanse volksverhalen. In het oude
Griekenland maken de Sirenen, en vooral de
Harpijen (‘Grijpsters’) deel uit van hetzelfde
complex van het Nabije Oosten. In de mo-
derne Griekse ‘folklore’ zijn de Nereïden de
kinderroofsters bij uitstek. Men gelooft, dat
ze het bloed van kinderen uitzuigen, wan-
neer er niemand anders thuis is.
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Een dergelijk geloof aan demonen is zeer ver-
spreid in onderontwikkelde landen, die de
zegeningen van de moderne geneeskunde
ontberen en waar men de oorzaken van
kindersterfte niet kent en die daarom toe-
schrijft aan onzichtbare kwade geesten. Dok-
toren bestonden natuurlijk wel in de Ro-
meinse keizertijd, maar men moest voor hun
diensten, die primitief waren gerekend naar
de maatstaven van moderne geïndustriali-
seerde samenlevingen, betalen. De armen
konden dit gewoonlijk niet, en als men dan
al van hun diensten kon profiteren, werden
ze niet bijzonder gewaardeerd. Zo merkt de
vrijgelatene Seleucus in c. 42 op over een
pas gestorven vriend: ‘De doktoren hebben
hem de das omgedaan ...want een dokter
doet weinig meer dan geruststellende praat-
jes houden’(42, 5).
Evenals in later tijden werd ook in de oud-
heid van heksen gedacht, dat ze vitale or-
ganen en stoffen van menselijke slachtoffers
verzamelden. We behoeven alleen maar het
eerder genoemde geval van Socrates in
Apuleius’ Metamorphosen te noemen, wiens
hart verwijderd was en wiens bloed was af-
getapt door de heksen Panthia en Meroe
(Metam. 1, 13). Dit hoort bij het asociale
gedragspatroon, dat algemeen aan heksen
wordt toegeschreven. Zoals Trimalchio zelf
opmerkt, keren heksen alles ondersteboven
(quod sursum est, deorsum faciunt, 63,9).
De heks heeft de macht de normale natuur-
wetten om te keren en te verdraaien. Daar-
om horen we bijvoorbeeld over heksen, die
rievieren achteruit laten stromen, die de
geesten der doden oproepen uit de onderwe-
reld, die de maan uit de lucht naar beneden
halen, enz.21. In sommige samenlevingen
neemt dit procédé van omkering potsierlijke
vormen aan. In Afrika bijvoorbeeld ‘geloven
de Amba, dat heksen soms op hun hoofd
staan of ondersteboven aan boomtakken

hangen te rusten... dat ze ’s nachts actief
zijn (wanneer “gewone” mensen slapen);
dat ze zout eten, als ze dorst hebben...’22.

IV

Het bovenstaande geeft aan, hoe een ex-
slaaf, die met de handel grote rijkdommen
heeft vergaard, een mentaliteit heeft behou-
den, gevormd en bepaald door de dagelijkse
angsten en gevaren waarmee bijna iedere
slaaf in de Romeinse wereld te kampen had.
Trimalchio’s behandeling van de slaven in
zijn eigen huishouding is inconsequent en
grillig, en laat goed zien, hoe onstabiel het
leven van een slaaf kon zijn. Ofschoon Tri-
malchio in c. 71, l een menselijke houding
tegenover zijn slaven aanneemt, moet dit
afgewogen worden tegen tiet feit, dat in
49, 6 twee folteraars de eetkamer binnen-
komen om met een kok af te rekenen, die
vergeten had de ingewanden uit een varken
te halen. De slaaf wordt gespaard, maar de
aanwezigheid alleen al van folteraars in Tri-
malchio’s huis is slechts één van de sinistere
aanwijzingen van de macht, die een Romein-
se slavenbezitter over zijn slaven kon uitoe-
fenen. Wanneer iemands leven voortdurend
in gevaar is door natuurlijke oorzaken zoals
ziekte en hongersdood, en blootstaat aan
onverdiende wreedheden, kunnen volksge-
loof en ‘bijgeloof’ de angst verlichten en het
menselijk bestaan stabiliseren. Deze geestes-
gesteldheid is het. die Trimalchio in het
Satyricon ten toon spreidt. Zijn verleden
maakt die begrijpelijk; zijn huidige omstan-
digheden maken die belachelijk, tenminste
in de ogen van een lid van de Romeinse
aristocratie.

(vertaling: Annemarie Scobie: met een
aantal ontleningen aan de Petronius-verta-
ling van A. D. Leeman)
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Wanneer ik met studenten het Gastmaal van
Trimalchio lees, vind ik het doorgaans moei-
lijk ze de relatie te laten zien tussen dit
bekendste gedeelte van Petronius’ roman en
de andere fragmenten van het Satyricon. De
fragmentarische staat, waarin de roman ons
bekend is, lijkt te inspireren tot brokkelig-
heid en verdeeldheid in de commentaren
erop. Uit de literatuur over Petronius is
zonder twijfel duidelijk naar voren gekomen,
hoe de Cena Trimalchionis enerzijds door-
trokken is van de hoogstaande cultuur van
Griekenland en Rome, maar anderzijds ook
een weergaloze reeks elementen bevat uit
een wereld, die ons zeer realistisch en zeer
laagstaand voorkomt. Uit deze schijnbaar
onverenigbare elementen – zo realiseren we
ons nu – schiep Petronius iets, dat zich niet
verklaren laat door vergelijking met andere
literaire werken of door verwijzing naar ook
maar één theorie over de noodzakelijke voor-
waarden, waaraan een klassiek literair werk
moet voldoen. In de afgelopen veertig jaar
zijn we van Gilbert Highets betrekkelijk een-
voudige interpretatie van Petronius als een
moralist en satyricus – dit laatste in de klas-
sieke zin van het woord – gekomen tot
Froma Zeitlins complexe opvatting van
Petronius als een artistieke anarchist, die met
opzet traditionele literaire vormen door-
breekt, alsmede de verwachtingen die een
lezer traditioneel van die vormen heeft1. In

de tijd zijn we gevorderd, maar ik vraag me
af, hoeveel vordering we gemaakt hebben in
het begrijpen van Petronius. Ik ben geneigd
te denken, dat we hem eerder geplaatst heb-
ben in nieuwe perspectieven, die evenveel
zeggen over de heersende literaire smaak en
de belangstelling van onze tijd als over Petro-
nius’ roman. Een zekere mate van zelf-ironie
past daarom iedereen die een poging wil
doen een essay te schrijven over deze grote
ongrijpbare auteur. Behoedzaam stilzwijgen
ware te verkiezen, maar liet vriendelijk ver-
zoek van Dr. van der Paardt kan ik moeilijk
weigeren. Dus zal ik nu – niet zonder een
zekere schoom – toch beginnen.
Het volgende is een essay in de ware zin des
woords: een poging om één enkele episode
bij Petronius te verklaren en na te gaan of er
mogelijk verband bestaat tussen deze episode
en het vermoedelijke thema van de roman.
Ik bedoel de binnenkomst van de steen-
houwer (lapidarius) Habinnas, en zijn
invloed op de daaropvolgende gebeurtenissen
bij Trimalchio’s gastmaal De/e keus is niet
geheel willekeurig. Geen enkel gedeelte van
liet Satyricon biedt een beter voorbeeld van
de bijzondere kwaliteiten van Petronius’
roman dan de laatste pagina’s van de Cena.
Ik heb niet de pretentie enig ‘bewijs’ te leve-
ren; ik wil alleen enkele gedachten naar
voren brengen over een suggestieve maar
raadselachtige zinspeling op Plato in dit deel
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van het Satyricon. Deze zinspeling kan naar
mijn mening beter verstaan worden door met
Petronius iets te doen, dat volgens mij niet
vaak genoeg gedaan wordt, nl. elk gedeelte
van de roman lezen als onderdeel van een fic-
tioneel geheel en niet als geïsoleerd frag-
ment. Ik wil vooral de betekenis en artistieke
functie van Habinnas binnen de Cena Trimal-
chionis en, in ruimere zin, binnen de con-
tekst van de rest van de roman aan de orde
stellen.

1

Laat ik eerst het gedeelte van de Cena dat ik
voor ogen heb afbakenen. Trimalchio’s feest
neemt, na het frivole karakter (nugae) van
het voorafgaande amusementsprogramma,
een onverwachte wending met de late en
luidruchtige entree van zijn vriend Habinnas
(65, 3 e.v.). Diens specialiteit is het vervaar-
digen van grafmonumenten, en zijn binnen-
komst inspireert Trimalchio tot een generale
repetitie van de gebeurtenissen bij zijn over-
lijden. Eerst leest hij zijn testament voor aan
de verzamelde gasten en huisslaven (71,4).
Daarna beschrijft hij zijn graf tot in de klein-
ste details, omdat – zo zegt hij – het onjuist
is, dat we alle zorg besteden aan het huis
waar we nu in wonen en geen aandacht
schenken aan het huis waarin we veel langer
zullen wonen: valde enim falsum est vivo
quidem domos cultas esse, non curari eas,
ubi diutius nobis habitandum est (71, 4).
Nadat Trimalchio zijn grafschrift heeft voor-
gelezen (71, 12), wordt het feestmaal voort-
gezet. De dronkenschap van de gastheer en
zijn gasten neemt met de minuut toe, totdat
de gang van zaken een climax bereikt in de
summa nausea (aldus Encolpius) van de
scherts-begrafenis.  Evenals  de  parvenu
Pacuvius, door Seneca beschreven in zijn
Epistulae Morales (12, 8), nodigt Trimalchio

zijn gasten uit om zich gezamenlijk in te
leven in de situatie na zijn dood: Fingite me,
inquit, mortuum esse. dicite aliquid belli
(78, 5)2. De ceremonie is maar al te realis-
tisch: het tumult leidt tot de komst van de
brandweer, en in de chaos nemen Encolpius
en zijn vrienden de kans waar om te vluchten
als uit een echte brand (78, 8).
Hoe bizar al deze gebeurtenissen op het
eerste gezicht ook mogen lijken, Trimal-
chio’s gedachten over zijn eigen dood en
begrafenis zijn een uitmuntend voorbeeld
van de wijze waarop Petronius gelijktijdig ge-
bruik weet te maken van de literatuur van
Griekenland en Rome en van de ideeën en
zelfs de taal van werkelijk bestaande mensen
in de antieke wereld.
Er is heel wat archeologisch materiaal be-
schikbaar over slavernij en ex-slaven. Op
monumenten en in grafschriften van echte
liberti zijn belangrijke parallellen aan het
licht gekomen voor het alledaagse Latijn van
Trimalchio en tevens testimonia voor het
alledaagse leven van de ex-slaaf3. Voor
mensen uit de realiteit, dus niet alleen voor
de fictieve Trimalchio, was het graf een
domus aeterna of ïrκïς α�ñνιïς, een eeuwig-
durend tehuis voor het leven na de dood.
Het monumentum was de laatste realiteit,
zowel voor veel gewone mensen als voor
velen van de allerrijksten; veel kapitaalkrach-
tige mensen investeerden een aanzienlijk ge-
deelte van hun vermogen nog tijdens hun
leven in de bouw van een graf om zeker te
zijn van een gedenkteken. Kortom, het op-
richten van een grafmonument of het naden-
ken over de vorm daarvan was op zichzelf
geen morbide of smakeloze daad, omdat het
graf voor de gewone man voortleven en
onsterfelijkheid het dichtste bij bracht4. In
dit opzicht heeft de archeologie ons een
betere kijk gegeven op Trimalchio’s verlan-
gen naar onsterfelijkheid.
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Bij dit betere begrip van Trimalchio’s aan--
dacht voor zijn graf moeten we echter een
even belangrijk feit niet over het hoofd zien:
de ‘artistieke’ ambitie van Trimalchio is niet
vrij van ironie voor de lezer die begrijpt, dat
Petronius niet alleen een auteur is met on-
overtroffen talent voor het schilderen van
een ‘realiteit’, maar ook een zeer geleerde
stilist en criticus, wiens werk vol is van
zinspelingen: een ‘geleerde’ schrijver, en dat
niet in slechte zin5.
Wat Trimalchio beschrijft, en wat werkelijk
bestaande mensen in feite tot stand brachten,
is artistiek gezien een concretisering van de
beroemde metafoor van Horatius’ gedicht
exegi monumentum (Oden 3,30); dat wil

zeggen: Petronius brengt de metafoor van
het monumentum aere perennius (een monu-
ment duurzamer dan brons) over naar de
letterlijke realiteit. Terwijl Horatius, de
libertinus of zoon van een ex-slaaf, zich laat
voorstaan op zijn eenvoudige afkomst (ex
humili potens) en een overdrachtelijk monu-
ment creëert met zijn drie boeken Oden,
streeft Trimalchio naar het creëren van een
concreet monument, en niets anders: Trimal-
chio’s einddoel is Horatius’ uitgangspunt.
Vergelijkt men beiden, dan zal Trimalchio
vulgair schijnen, triviaal, belachelijk en onbe-
duidend; en Horatius’ visioen van zijn onster-
felijkheid is de kern van een van de drie of
vier beroemdste lyrische gedichten in de
Griekse en Latijnse literatuur, een verfijnd,
transcendent en krachtig gedicht. Toch kan
Trimalchio alleen vanuit het perspectief van
een Horatius absurd en triviaal lijken. Anders
beschouwd vormen Trimalchio en zijn graf
een overdreven, komisch portret van een
werkelijkheid, die veel lezers van Petronius
tegenwoordig sympathiek voorkomt. Voor
ons bestaat heden ten dage een spanning
tussen onze literaire erkenning van Trimal-
chio’s vulgariteit en ons even sterk bewust-
zijn van zijn unieke individualiteit. We gaan
Trimalchio veel te goed kennen om hem af
te doen als zomaar een figuur uit een satire.
Veel lezers voelen zelfs een zekere sympathie
voor hem. Deze ontwikkeling heeft plaatsge-
vonden ondanks het feit, dat men de moder-
ne commentaren zou kunnen beschuldigen
van anachronisme en gebrek aan overtuigings-
kracht6.
Ik heb de zeer gecompliceerde zaak van de
gevoelsmatige reactie van de hedendaagse
lezer op Petronius’ verhaal even aangeroerd,
vooral om het complexe karakter van Petro-
nius’ romankunst te illustreren, en tevens om
mijn lezer er aan te herinneren, dat concen-
tratie op één aspect van Petronius’ kunst on-
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vermijdelijk leidt tot verwaarlozing van
andere, even interessante, kanten van zijn
werk. Toch is Habinnas ongetwijfeld de
sleutelfiguur in de slotscène van de Cena. Hij
is het. die Trimalchio inspireert om voor zijn
geestesoog dat monumentum te creëren, zij
het dan niet aere perennius. En willen we
zoeken naar een model of bron van inspiratie
voor de slotscène van de Cena Trimalchionis,
dan zullen we terug dienen te gaan tot niets
minder dan Plato’s Symposium7.

2

Voortbouwend op terloopse opmerkingen
van oudere commentatoren heeft Averil
Cameron betoogd, dat de late en beschonken
entree van Habinnas gemodelleerd was naar
het verschijnen van Alcibiades in het Sympo-
sium (212 c-e). Alchibiades en Habinnas zijn
namelijk op dezelfde wijze uitgedost, verke-
ren in dezelfde toestand, en beide hebben
min of meer hetzelfde effect op beide bijeen-
komsten: ze zorgen voor het begin van het
einde van het feest. Maar Alcibiades prijst
zijn leraar Socrates, die – zo realiseren we
ons nu – onverwachts een belichaming is van
Eros als filosoof, en vanuit dit gezichtspunt
lijkt de parallel tussen Plato en Petronius
minder overtuigend. Het is moeilijk ook
maar enige verwantschap te zien tussen
Habinnas’ inspirerende werking op Trimal-
chio en de slotscène van het Symposium»
Trimalchio en zijn gezelschap vervallen tot
totale dronkenschap, terwijl Socrates allo
aanwezigen in Agathons huis onder de tafel
drinkt en praat. Ja, Socrates vertrekt ten-
slotte naar een volledige dagtaak, schijnbaar
immuun voor de wijn die alle anderen in
slaap heeft doen vallen (223 c-d). De con-
trasten zijn extreem: bij Plato filosofie,
cultuur en nuchterheid (althans wat Socrates
betreft); bij Petronius onwetendheid, plat-

vloersheid en dronkemansruzie. Een poging
om de betekenis van een zinspeling in een
tekst op een element in een andere tekst
nauwkeurig vast te stellen houdt duidelijk
het dubbele risico in, dat men de zinspeling
te veel of te weinig waarde toekent. Toch
kan ik weinig teksten bedenken die op het
eerste gezicht minder overeenkomst verto-
nen dan Plato’s Symposium en de Cena Tri-
malchionis.
Juist deze ongelijkheid heeft Averil Cameron
aangegrepen om tot een oplossing te komen.
Zij suggereerde, dat Petronius geen parodie
van Plato wenste te geven, maar alleen ‘...a
contrast between the classical world of Plato
and the vulgarly realistic world inhabited
most of the time by Petronius’ characters’
trachtte te creëren8. Dit is een aardige be-
schrijving van Encolpius, Ascyltus, Giton en
Agamemnon. Niemand zou ooit in ernst wil-
len beweren, dat zij in enig opzicht moreel
de meerderen zijn van Trimalchio en zijn
mede-liberti, al hebben ze een betere opvoe-
ding genoten en al zijn de resultaten van die
opvoeding voor iedereen duidelijk waar-
neembaar. De vrijgelatene Hermeros spreekt
er uitvoerig over in c. 57-58: ‘in alio peduc-
lum vides, in te ricinum non vides, tibi soli
ridicli videmur’ (‘Je ziet een luisje op een
ander zitten, maar niet de teek op je eigen.
Jij bent de enige, die ons belachelijk vindt’
57, 7).
Het standpunt van Martin Smith in zijn
recente commentaar op de Cena verschilt
totaal van Camerons voorzichtige opmerkin-
gen: The connection with Plato is remote:
the late arrival of the drunken Habinnas at
65 gains only a little if we regard it as a
take-off or an echo of the late arrival of Alci-
biades in the Symposium. If Petronius had
been thinking of the Symposium, it would
have been more appropriate to show
Habinnas making comical advances to some
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male guests’9. Uit Smiths commentaar blijkt,
dat hij grondige detail-kennis bezit van
Petronius’ tekst; in deze kwestie echter ver-
raadt zijn keuze volledig gebrek aan inzicht.
Zijn kritiek op Cameron is een goed voor-
beeld van de fragmentarische en geïsoleerde
reacties op Petronius die ik noemde aan het
begin van dit essay. Hij verwerpt zonder
meer de gedachte, dat Plato een bron zou
kunnen zijn. Hij zegt niets over de parallellen
tussen Petronius en Plato, die Cameron tot
in details heeft opgesomd. Het minst overtui-
gend is zijn opvatting, dat Petronius alleen
de meest rechtstreekse komische of obscene
parodie van Plato had kunnen schrijven: om-
dat Alcibiades berucht was om zijn sexuele
losbandigheid, en omdat hij in Plato’s Sym-
posium bekent, dat zijn poging om Socrates
te verleiden volledig mislukt is, zou zijn reïn-
carnatie in het Satyricon noodzakelijkerwijs
een soort sater moeten zijn, die zijn handen
niet van Trimalchio’s gasten af kan houden.
De stelling van Averil Cameron kan nog ver-
der onder- en uitgebouwd worden, als men
zich eerst realiseert, dat Habinnas’ entree en
de daaropvolgende gebeurtenissen geen geï-
soleerde verwijzingen naar Plato zijn, maar
geïntegreerde gedeelten van een groter fic-
tioneel geheel, dat in een ironische betrek-
king staat tot Plato’s dialoog over de liefde.
Habinnas’ rol in de Cena kan gemakkelijk
verkeerd worden begrepen, als we ons con-
centreren op één enkele pagina van Petro-
nius en één pagina van Plato. Petronius
kende zijn Plato, maar zijn toespeling op het
Symposium heeft tot doel nadruk te leggen
op het feit, dat de Cena Trimalchionis een
zelfstandige artistieke schepping is met een
even machtige visie op Eros als welke be-
schrijving van Plato dan ook. En er is meer.
Wanneer we voor ogen houden, dat de
situaties die Petronius beschrijft voor de
meeste mannen en vrouwen in de antieke

wereld verreweg de meest doordringende rea-
liteit vormden, en dat Plato’s transcendente
visie op leven en dood slechts door een
gering aantal personen in de antieke wereld
zal zijn gedeeld, mogen we zelfs zeggen, dat
vanuit artistiek oogpunt de Cena Trimalchio-
nis een concurrerende visie biedt op liefde,
dood en onsterfelijkheid. Misschien wil
Petronius meer verschaften dan louter
amusement. Ik ben er zeker van, dat het ver-
schijnen van Habinnas meer is dan een gra-
cieus huldeblijk van de ene auteur aan de
andere.

3

Eros is de kracht – het thema, in termen
van literaire techniek – die de Cena Trimal-
chionis verbindt met de rest van het Satyri-
con. ‘Liefde’, ‘Verlangen’, zelfs ‘Lust’ zijn
verschillende manieren om de drijvende
kracht te beschrijven achter elke handeling
van elk personage in de roman. De erotische
avonturen van Encolpius, Giton, Ascyltus en
anderen zijn natuurlijk allemaal overduide-
lijke reflecties van dit allesdoordringende
thema, maar het strekt zich evenzeer uit tot
elke andere soort activiteit, zeer speciaal tot
de creatieve activiteiten van de kunstenaar
en de would-be kunstenaar.
Om de eenheid van thema en inhoud te zien,
die naar mijn mening vervat is in het woord
‘Eros’, hoeven we slechts heel kort terug te
verwijzen naar het Symposium, waar de
alomtegenwoordigheid van Eros als de
stuwende kracht die veel sferen van mense-
lijke activiteit verbindt een hoofdthema is.
Eros’ vele facetten worden onthuld in de
toespraken van Agathon en zijn gasten, waar-
bij ieder van hen slechts een deelaspect van
het thema blijkt te beheersen. Het is hier
niet de plaats om een adequate samenvatting
van het Symposium te geven. Voor het doel
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dat ik beoog kan ik volstaan niet de opmer-
king, dat Eros vóór alles een bovennatuur-
lijke kracht is met een zeer gecompliceerd
karakter, dat het duidelijkst geopenbaard
wordt in Diotima’s les aan Socrates. Ze zei –
aldus Socrates –, dat Eros die impuls is, die
mannen en vrouwen aanzet om naar de on-
sterfelijkheid te verlangen die geschonken
wordt door liet bezit van kinderen, en ver-
volgens, op een ander niveau, tot verlangen
naar de onsterfelijkheid die dichters en wet-
gevers trachten te verwerven door hun gees-
telijke nalatenschap: poëzie en wetten.
Haar vraag in Symposium 208 c vv. vat de
kwestie bondig samen en de gedachte is zeer
typerend voor Plato: moeten we niet de
voorkeur geven aan het nageslacht van de
dichter, dat in elk opzicht superieur is aan
gewone mensenkinderen? (209 c)10.
In aansluiting hierop brengt Diotima Socra-
tes en Plato’s lezer geheel buiten deze
wereld, op zoek naar het goddelijke en het
onsterfelijke. Hier kunnen we terugkeren
van Plato naar Petronius en de vraag stellen,
wat er precies gebeurt met deze steeds
wijdere opvatting van Eros in de roman. Het
eerste dat ons opvalt in het hele Satyricon is
wat er gebeurt met de fundamentele impuls
tot voortplanting en onsterfelijkheid. De
stuwing van Eros is nadrukkelijk aanwezig,
maar bijna altijd onderhevig aan complete
frustratie. Wat het geval van kinderen, het
nageslacht in letterlijke zin, betreft is het on-
getwijfeld veelzeggend, dat deze meest voor
de hand liggende middelen om althans een
zekere mate van onsterfelijkheid te verwer-
ven zelf uitsluitend objecten van sexuele
begeerte zijn en niet de voortzetting van een
mensengeneratie in een volgende. Niet alleen
zijn de jongens bij Trimalchio’s gastmaal
vooral aanwezig voor het genot van zijn gas-
ten; dezelfde soort Eros is ook elders in de
roman aanwezig. Het meest beruchte voor-

beeld is de lachwekkende driehoeksverhou-
ding van Encolpius, Ascyltus en Giron; daar-
naast ook de groteske bruiloft van Giton en
het kleine meisje Pannychis (25-26). Zo is de
wereld van het Satyricon. Om met Quartilla
te spreken: ‘Is ze dan jonger dan ik was, toen
ik voor het eerst een man gekend heb? De
toorn van luno moge me treffen, als ik me
herinner ooit maagd te zijn geweest’ (25, 4).
Trimalchio en zijn vrouw Fortunata hebben
geen kinderen. Alleen de weerzinwekkende
deliciae van Trimalchio (‘...een oud-achtig
jochie met roodomrande ogen, nog onoog-
lijker dan zijn meester Trimalchio zelf’
28, 4) is aanwezig. In de fragmenten van de
roman bestaat één schildering van vader en
zoon: een terloopse vermelding in de lange
monoloog van de voddenkoopman Echion.
Martin Smith heeft een goede beschrijving
gegeven van de achteloze grofheid die tot
uiting komt in Echions opmerkingen over
zijn zoontje, zoals: ‘Hij kan goed leren en is
van het goede hout; alleen is ie gek op
vogels. Tk heb al drie vinken van hem afge-
maakt; ik zei maar, dat de kat ze opgegeten
had’, (ingeniosus est et bono filo, etiam si in
aves morbosus est. ego illi iam tres cardeles
occidif et dixi quia mustella comedit’; 46,
3-4)11.
Alle vrijgelatenen onder de gasten bij de
Cena zijn bezeten van geld verdienen. Op
het eerste gezicht lijkt dit hier misschien niet
ter zake. De enige reden echter om een ver-
mogen als dat van Trimalchio te creëren is,
dat het de libertus een kostbaar soort vrij-
heid geeft om iets te creëren, dat hem een
soort onsterfelijkheid zal verschaffen. De
vrijgelatenen en hun gastheer zijn bezeten
van de dood. Habinnas zelf komt dronken
van een begrafenis en een begrafenisfeest.
Hetzelfde doet een andere gast, Seleucus
(42). Vandaar dat men rustig kan stellen, dat
bij Trimalchio’s gastmaal precies dezelfde
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kwestie centraal staat, die ook geldt als een
doelstelling van wijsbegeerte: zich voorberei-
den op de dood. En al verschilt de methode
van die van Plato, dat wil nog niet zeggen,
dat ze niet coherent en overtuigend is. Door
de Eros in de Cena worden Trimalchio en
anderen in lijnrecht tegengestelde richting
gedreven van wat we in het Symposium
kunnen waarnemen: niet naar goddelijke en
onsterfelijke schoonheid, maar heel letterlijk
naar beneden, de aarde in, het graf in. En dat
graf is dan niet alleen een verzamelplaats
voor de stoffelijke resten, maar het enige
middel voor Trimalchio en zijn soortgenoten
om een soort onsterfelijkheid te verwerven.
We kunnen Trimalchio’s ambities op hun
manier even misplaatst en absurd vinden als
Encolpius’ hartstocht voor Giton of Encol-
pius’ verlangen om een vates te zijn, de tradi-
tie van Horatius en Vergilius waardig. Maar
dat is nu precies liet essentiële punt: Trimal-
chio’s drang om zijn monumentum te schep-
pen weerspiegelt uiteindelijk een even ste-
riele en lege Eros als de Eros die alle andere
personages in het Satyricon voortstuwt, en
het is dit hoofdthema, dat de Cena Trimal-
chionis verbindt met de rest van de roman.
Kortom, ik poneer de stelling, dat de Cena
niet een staaltje is van Petronius’ literair
opportunisme’12, een van de weinige volle-
dig geslaagde passages in zijn roman, maar
eerder een episode die met verbluffende
helderheid de aard van Eros in het Satyricon
onthult. Trimalchio’s voorafgaande amuse-
mentsprogramma is te vergelijken met de op-
merkelijk levenloze verzen van Eumolpus: de
als vermaak bedoelde grollen en grappen van
zijn woordspelingen, zijn rijmelarijen en
astrologie, zijn uitheemse trucs en zijn nep-
voedsel zijn even onappetijtelijk en on-
samenhangend als Eumolpus’ Troiae Halosis
en Bellum Civile. Maar wanneer hij door
Habinnas’ aanwezigheid geïnspireerd wordt

om over te gaan tot het creëren van iets dat
hem persoonlijk raakt, krijgt zijn fantasie
vleugelen en dan wordt hij – voorzover men
dat van iemand bij Petronius kan zeggen –
een sympathieke en authentieke gestalte. Dit
aspect van Trimalchio’s karaktertekening
kunnen we vergelijken met Eumolpus als
fabulator: de middelmatige dichter van het
Bellum Civile en de Troiae Halosis wordt
een eerste klas kunstenaar, wanneer hij over-
gaat op de fabulae van onderwerpen die hem
werkelijk ter harte gaan, nl. de Jongen van
Pergamum en de Weduwe van Ephesus13.
Het is zeker geen toeval, dat de lapidarius
Habinnas hetzelfde beroep uitoefent als de
steenhouwer Socrates. In Trimalchio’s ogen
is Habinnas niet alleen een steenhouwer; hij
is ook de vroedvrouw van Trimalchio’s fan-
tasie. Verder bezit hij een zeldzame – ik
zou zelfs willen zeggen unieke – eigenschap
voor een personage in het Satyricon: Habin-
nas is een vakbekwame handwerksman die
niets anders pretendeert te zijn dan wat hij
werkelijk is, zonder enige pose. Op deze
zeldzame oprechtheid in Habinnas reageert
Encolpius misschien, wanneer hij over hem
spreekt als ‘...de fatsoenlijkste man van het
hele stel’ (... qui inter nos honestissimus erat;
78, 6).

4

De transcendente visie uit het Symposium
wordt dus niet eenvoudigweg geparodieerd,
maar door Petronius’ talenten als roman-
schrijver getransformeerd in iets, dat als
artistiek product origineel en overtuigend is.
Het geheim – of althans een deel van het ge-
heim – van Petronius’ kennelijke kracht als
schrijver in de Cena is gelegen in zijn totale
omverwerping van precies dat idealisme dat
een filosofisch werk als het Satyricon of
een gedicht als Horatius’ exegi monumentum
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bezielt. Zoals we hebben gezien, is de heer-
sende opvatting over de Cena Trimalchionis,
dat Petronius wellicht de episode begon te
schrijven met de bedoeling er een parodie of
satire van te maken, maar dat tijdens het cre-
ëren van Trimalchio en andere personnages
van de Cena de oorspronkelijke impuls om
satire en parodie te schrijven getransfor-
meerd werd in iets dat dieper ging en meer
gecompliceerd was, met andere woorden: in
een roman. Mijn analyse van Habinnas en
zijn rol in het Satyricon brengt me tot een
andere waardering van Petronius’ artistieke
activiteiten, en ik hoop, dat die voor anderen
nuttig zal zijn.
Ik geloof, dat Petronius vanaf de eerste blad-
zijde van de Cena schrijft zoals een roman-
schrijver dat doet, niet als satiricus of paro-
dist, en dat hij satire, poëzie, filosofie en
elementen uit de realiteit gebruikt als het
ruwe materiaal, waaruit hij een unieke fic-
tieve wereld schept, een wereld die nooit
eerder bestaan had en die sindsdien nooit
in precies dezelfde vorm is verschenen:
kortom liet Satyricon. en de Cena. die hecht

verweven is met het patroon van de hele
roman.
Petronius betuigt geen hulde aan het Sympo-
sium van Plato; hij verwerpt het. Per slot van
rekening komt de wijsbegeerte er niet best af
bij de volgende opmerking, die Trimalchio
naar zijn zeggen Habinnas in zijn grafschrift
zal laten aanbrengen: ‘...nec umquam philo-
sophum audivit’, ‘...en hij luisterde nooit
naar een filosoof (71, 12)14. Dat is waar.
Het schijnt niemand te zijn opgevallen, dat
Tacitus precies hetzelfde rapporteert over
Petronius zelf. Toen Petronius zijn stijlvolle
dood stierf, distantieerde hij zich ook van
filosofie en filosofen: ‘audiebatque referen-
ten nihil de immortalitate animae et sapien-
tium placitis, sed levia carmina et faciles ver-
sus’ (‘en hij luisterde niet naar verhalen over
de onsterfelijkheid van de ziel en theorieën
van filosofen, maar naar luchtige liedjes en
vlotte versjes’, Ann. 16, 18).

(Vertaling H. van Rooijen-Dijkman; enkele
ontleningen aan de Petronius vertaling van
A. D. Leeman)
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1

Wie een portret tekent, legt daarin onvermij-
delijk ook veel van zichzelf. Wie een literair
protret tekent, geeft dit even onvermijdelijk
autobiografische elementen mee. Wie dit dan
ook nog doet in de ik-vorm. laat de lezer via
zijn hoofdpersoon vermoedelijk tamelijk veel
van zijn eigen opvattingen horen. Dit is geen
overrompelend nieuwe vaststelling, maar het
moet toch a priori onderstreept worden als
wij het hebben over Petronius en zijn Encol-
pius. In hoeverre Petronius’ karakter op dat
van Encolpius geleken heeft, valt nauwelijks
uit te maken. Belangrijker is dan ook dat hij
voor de stoffering van zijn roman uit eigen
waarnemingen moet hebben geput. En waar
Encolpius het over schilderkunst en schilde-
rijen heeft, mogen wij veronderstellen dat hij
in niet geringe mate Petronius’ eigen ervarin-
gen en visie weergeeft. Als wij dan aannemen
dat Petronius dezelfde is als degene die in 66
n. Chr. zelfmoord pleegde, is het duidelijk
dat het Saryricon een interessante bron
wordt voor onze kennis van de schilderkunst
uit die tijd. en van de reacties daarop van een
aantal sophisticated tijdgenoten1.
Trouwens, niet alleen de schilderkunst wordt
door Petronius belicht. De roman gaat
archeologisch gesproken veel verder. Wij
lieren heel wat over het dagelijks leven in de
stad die in het verhaal centraal staat. Geen
wonder dat men zich afgevraagd heeft, welke

stad dit geweest kan zijn. Petronius, die
immers ook over Tarente, Baiae, Kroton en
Marseille spreekt, zal het in een van de ont-
brekende tekstgedeelten vermoedelijk wel
zelf verteld hebben. Maar die passage bezit-
ten wij dus niet, en zo kunnen wij er alleen
maar naar gissen. Het moet een havenstad
geweest zijn, in Zuid Italië, en men spreekt
er Grieks. De gedachte aan Napels ligt voor
de hand. Deze stad was echter geen kolonie
maar een municipium. Daarom is men eerder
geneigd voor Puteoli te kiezen. Van deze
plaats is veel minder bewaard gebleven dan
van Pompeii – in de oudheid overigens ook
aan zee gelegen en een haven –, maar de
steden liggen niet erg ver van elkaar en wij
kunnen ons van de achtergrond van Petro-
nius’ roman een heel goed beeld vormen
door ons in de Pompeiaanse oudheden te
verdiepen. Dat is dan ook al meer dan eens
gedaan.
Waaruit bestaat deze stoffering in de roman,
de schilderkunst nu eerst nog even buiten
beschouwing gelaten2? – We leren het
forum kennen, lopen ‘s nachts al of niet bij
fakkellicht door smalle donkere straten,
horen van een oude poort, thermen, zuilen-
gangen, een basilica, van een tempel met
daarin een pinakotheek, terwijl zich direct
buiten de stad de bekende grafmonumenten
langs de uitvalswegen bevinden. Capua ligt
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dichtbij. Kleine boerderijen wisselen af met
uitgestrekte landgoederen. Sommige mensen
wonen aan zee.
Het beeld van deze stad is ons dus archeolo-
gisch gesproken bijzonder vertrouwd. Het
wijkt niet belangrijk van andere Romeinse
steden af. Voor de gebruikelijke vermakelijk-
heden waren er een amphitheater, een circus
voor wagenrennen, en natuurlijk ook een
theater. Een fragment maakt zelfs melding
van de Crypta Neopolitana, de onder Augus-
tus tussen Napels en Puteoli door de berg
geslagen tunnel.
De woningen zijn de bekende peristylium-
huizen, soms met twee grote zuilengangen
zoals in Pompen de Casa del Fauno heeft. Er
zijn zalen in, ruim genoeg voor gastmalen
met talrijke disgenoten, gelijk bij het diner
dat Trimalchio geeft. Aan tafel wordt Korin-
thisch brons gebruikt naast kostbaar bewerkt
zilver, dat de magnifieke schatvondsten van
Boscoreale en uit de Casa del Menandro ons

ook nu nog laten bewonderen. Kristallen
dobbelstenen waar tijdens het feest mee ge-
gooid wordt, zijn ons ook genoeg uit opgra-
vingen bekend. Zilveren, bronzen en houten
geraamten met beweegbare gewrichten zijn
eveneens gevonden3. Daarnaast kennen wij
de zilveren bekers met dansende skeletten
die maskers vasthouden en de drinkers aan-
sporen tot zelfkennis en levensgenot: het
leven is een schouwtoneel en duurt maar
kort. Wij horen van dansmuziek en water-
orgel, van Priapus in deeg die vruchten in
zijn wijde voorschoot tilt zoals de schilderin-
gen hem ons ook laten zien, van even inge-
wikkelde als poenige en dure grafreliëfs en
wat niet al. Kortom, Petronius lezend wan-
delen we in gedachten telkens weer door
Pompeii of Herculaneum, of denken terug
aan de villa’s van Stabiae met hun uitgebrei-
de badinrichtingen (Villa San Marco). Door
het Satyricon komt al dit archeologisch
materiaal in onze verbeelding weer tot leven.
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Bij uitstek geldt dit ook voor de schilderijen
en wanddecoraties die Petronius bij herha-
ling noemt, een onderscheid dat wij goed in
het oog moeten houden, want onder schilde-
rijen verstaan wij los op hout geschilderde
tabulae, terwijl de wanddecoraties in de cate-
gorie der frescoschilderingen vallen. Petro-
nius maakt duidelijk verschil tussen deze
twee4. De tabulae, pinakes, zijn antiek en
van oorsprong Grieks. De wanddecoraties
zijn contemporain en dus Grecoromeins. Tij-
dens de regeringsperiode van keizer Nero
gaat het om de 4e Pompeiaanse stijl, wat niet
wegneemt dat Petronius ook nog veel schil-
deringen uit de tijd van de 3e, en zelfs de 2e.
stijl gekend moet hebben. In veel huizen
treffen wij de drie stijlen naast elkaar aan, al
naar gelang er per generatie of per nieuwe
bewoning veel vernieuwd is door de familie.
De snelle veranderingen binnen de fasen
maken duidelijk dat er veel en vlug gewerkt
is, wat ook met voortdurende vernieuwing
van tendensen gepaard ging.
Wat zag Petronius nu, en hoe stond hij er
tegenover? – Een boeiende vraag, want zijn
visie zal weinig afgeweken hebben van die
welke in het algemeen gangbaar was in het
hoge sociale milieu waar hij toe behoorde.
Had Petronius in onze tijd geleefd, hij zou
vermoedelijk eerder De Telegraaf gelezen
hebben dan De Volkskrant. Veel verder dan
Rembrandt en Koekkoek komt hij niet,
zoals wij zullen zien. Van Vincent van Gogh,
Karel Appel en wegwerpkunst moet hij niets
hebben. Deze voorkeur verdedigt hij met een
opvallend gebrek aan dieper inzicht. De a-
morele schrijver is tegelijkertijd aartsconser-
vatief en een snob. Niet dat men hem het
nodige gevoel voor humor kan ontzeggen!
Meteen in het begin al verheerlijkt hij de
Griekse literatuur van de 5e en 4e eeuw voor
Chr. tegenover het modieuze Asianisme van
zijn eigen tijd, en vervolgt dan5: ‘Pictura

quoque non alium exitum fecit, postquam
Aegyptiorum audacia tam magnae artis com-
pendiariam invenit. / Met de schilderkunst is
het evenzo afgelopen, sinds gewetenloze
artiesten uit Egypte een zo grootse kunst tot
enkele foefjes hebben gereduceerd.’ Dit
motief van het verval der grote Griekse kunst
wordt pas veel verderop uitgewerkt, als
Encolpius een pinakotheek bezoekt en
Petronius opsomt wat er in een dergelijke
galerij zoal aan kunst te genieten valt6. Dat
zijn dan ‘et Zeuxidos manus nondum vetus-
tatis iniuria victas / werk van Zeuxis’ hand,
dat door de ouderdom nog niets geleden
had’, en ‘Protogenis rudimenta cum ipsius
naturae veritate certantia / schetsen van
Protogenes, die in waarachtigheid met de
natuur zelve wedijverden’, die hij niet zonder
een zekere huivering betast. (In de pinako-
theek was dat blijkbaar toegestaan!) Het gaat
hier om afzonderlijke tabulae, zegt de tekst.
waaronder ook een stuk van Apelles7: ‘Iam
vero Apellis quam Graeci µïνÞκνηµïν
appellant, etiam adoravi. Tanta enim subtili-
tate extremitates imaginum erant ad similitu-
dinem praecisae, ut crederes etiam animo-
rum esse pieturam. / Ik aanbad een schilderij,
door de Grieken de “eenbenige” genoemd.
een stuk van Apelles. Met zo’n verfijnde
kunstvaardigheid waren de gestalten realis-
tisch tegen de achtergrond afgetekend, dat
het leek of er bezielde wezens waren afge-
beeld.’
Anonieme schilderijen zijn voorts8 een Ade-
laar met Ganymedes, Hylas met Naiade,
Apollo met Hyakinthos, en nog meer antieke
meesterstukken, die Encolpius de vraag aan
de heer Eumolpus ingeven, hoe oud ze wel
niet zouden zijn. en hem vervolgens doen in-
formeren9 ‘quaedam argumenta mihio bscura
simulque causam desidiae pmesenti’s excu-
tere, cum pulcherrimae artes perissent, inter
quas pictura ne minimum sui vestigium
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reliquisset. / naar de betekenis van sommige
voorstellingen, die ik niet begreep. Tegelijk
ondervroeg ik hem over de oorzaak van het
verval in onze tijd, waarin de allerhoogste
kunsten en wetenschappen te gronde waren
gegaan, onder andere de schilderkunst die
als het ware spoorloos in het niet verzonken
was.’ Dit slaat dus duidelijk op het losse fi-
guurstuk, niet op het decoratieve, in fresco
geschilderde wandsysteem dat gehele kamer-
wanden bestrijkt.
Eumolpus’ antwoord luidt dat de schuld
ervan alleen maar aan geldzucht gegeven kan
worden. Lysippus was nog een kunstenaar
om de kunst en stierf dientengevolge van
honger (d.w.z. volgens Eumolpus!). Myron,
wie het eveneens om de ziel van zijn werk
ging, liet ook al geen cent na. Maar in de mo-
derne tijd? Drank, snollen en geld, dat is het
enige wat nog belangrijk gevonden wordt,
zelfs door de goden10: ‘Noli ergo mirari, si
pictura deficit, cum omnibus dis hominibus-
que formosior videatur massa auri, quam
quicquid Apelles Phidiasque, Graeculi deli-
rantes, fecerunt. / Wees daarom niet ver-
baasd dat de schilderkunst in verval geraakt
is, als een klomp goud aan alle goden en
mensen iets mooiers toeschijnt dan al wat
Apelles en Phidias – “die idiote Grieken”
hebben vervaardigd.’
En daar komt volgens Petronius dan nog iets
bij dat ons weer bij zijn uitgangspunt terug-
brengt11 : klap op de vuurpijl van het verval
is een brutale uitvinding van Egyptenaren ge-
weest, namelijk compendiaria (sc. pictura).
Dit betekent zoveel als een korte, dus
snelle, en derhalve ook niet te kostbare ma-
nier van schilderen waarbij de vluchtige
manier van werken een gemakkelijk en
ook figuurlijk goedkoop resultaat waarborgt.
Waarschijnlijk wordt hiermee, volgens een
tamelijk gangbare uitleg, een manier van
schilderen bedoeld die juist in de 4e stijl

veel is toegepast: de, niet geheel terecht
overigens, dikwijls ‘impressionistische’ stijl ge-
noemd, die met vlekjes en vluchtige penseel-
streken meer suggereert dan dat er volgens
academische normen iets precies wordt
uitgebeeld. De meeste landschappen in
Nero’s Gouden Huis zijn zo geschilderd. Een
aanloop tot deze wijze van werken zien wij
overigens al in de 1e eeuw voor Chr. Meer en
meer komt men tegenwoordig tot de conclu-
sie dat de Alexandrijnse invloed op de Ro-
meinse schilderkunst van de 2e stijl groot
geweest moet zijn12. Het is dus inderdaad
niet onmogelijk dat ook de ‘impressionis-
tische’ manier van schilderen via Egypte in
Italië geïntroduceerd is.
Bij Plinius lezen wij overigens dat reeds in de
4e eeuw voor Chr. de schilder van de be-
roemde Alexanderslag, Philoxenos van Ere-
tria, een voorloper van deze ‘korte’ techniek
geweest zou zijn13: ‘idem pinxit et lasci-
viam, in qua tres Sileni comissantur. hic cele-
ritatem  praeceptoris  (sc.   Nikomachos)
secutus breviores etiamnum quasdam pictu-
rae conpendiarias invenit. / Dezelfde schil-
derde ook ‘losbandigheid’, waarop drie
Silenen een feestje voortzetten. Deze schil-
der volgde de vlotheid van zijn leermeester
na en vond zo bepaalde zelfs nog kortere,
vlugge manieren van schilderen uit’. Plinius
laat het bij deze constatering en velt er niet
duidelijk een negatief oordeel over. Vermoe-
delijk heeft men vooral in Alexandrie met
deze nieuwe technieken verder geëxperimen-
teerd. De stad was artistiek gesproken in
zekere zin het Parijs van de Hellenistische
tijd. Dat juist in de regeringsperiode van
Nero ook weer meer Egyptenaren in Italië
kunnen zijn komen werken, is elders al eer-
der betoogd14. De op zijn manier kunstzin-
nige keizer heeft zelf het plan gehad Egypte
te bezoeken, maar het is daar nooit van ge-
komen15. Hij had bewondering voor de
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luxueuze hofhouding der Ptolemaeën. Het is
juist dit hof dat een Lucanus sterk bekriti-
seert, die zich daarmee bij Nero niet populair
kan hebben gemaakt, daar het tevens kritiek
op het keizerlijk hof te Rome inhield16.
Indien inderdaad Puteoli de stad is waar zich
het Satyricon afspeelt, is dit alles nog inte-
ressanter: hier werd het Egyptische koren
ontscheept, en de relaties met Alexandriè
moeten voor een belangrijk gedeelte juist
over deze havenstad gelopen hebben. Nero
was in die streken geen onbekende bezoeker.
Zij publiek kan ten dele uit Alexandrijnse
bewonderaars bestaan hebben.
Evenals Lucanus is Petronius meer een lief-
hebber van klassieke kunst geweest, van
schilderijen die niet alleen mooi waren maar
ook nog een ethische, om niet te zeggen
emblematische betekenis hadden. Encolpius
prijst enerzijds dat alles zo nauwkeurig is
geschilderd (similitudo: net echt!), ander-
zijds stemt hij in met de verhevenheid der
onderwerpen. Juppiter roofde Ganymedes
en deed dus niemand onrecht met zijn liefde.
De verliefde Naiade rooft Hylas, maar zou
het zeker niet gedaan hebben als zij geweten
had dat Herakles oudere rechten kon doen
gelden. Apollo rooft de nog onschuldige
Hyakinthos en tovert hem voor altijd om tot
een schone kuise bloem. Kortom, de goden
beminnen in deze drie gevallen net als men-
sen, maar hun liefde wordt in de gekozen
situaties niet verstoord door rivalen. Zo
hoort het ook: ideale kunst schept geen pro-
blemen en verheft de mens. Voor Encolpius
gaat dat echter niet op, hij is het voorwerp
van zijn liefde smadelijk kwijtgeraakt. De
trieste werkelijkheid spiegelend aan de voor-
beeldige kunstuitingen, roept hij dan ook
bitter uit17: ‘At ego in societatem recepi
hospitem Lycurgo crudeliorem. / Maar ik
heb een gastvriend tot kameraad genomen
die Lycurgus in wreedheid overtreft.’ Hij

weet ook dat het niets helpt. Zijn ethisch
zelfbeklag leidt nergens toe18: ‘cum ventis
litigo / met de winden vecht ik’ – Don
Quichotterie avant la lettre!
Hoe oppervlakkig zijn overwegingen ook
mogen zijn, merkwaardig blijft de constate-
ring dat schilderijen in Petronius’ tijd dus
tevens gewaardeerd konden worden om hun
belerende inhoud, ook al wordt dat hier
eigenlijk meer geparodieerd. Karl Schefold
heeft deze weg verder ingeslagen in zijn
bekende boek Pompeianische Malerei, Sinn
und Ideeengeschichte (1952), waar naar ver-
wezen moge worden. Hoewel Schefold in
een aantal opzichten m.i. te ver gaat met zijn
moralistische interpretaties en geneigd is de
gegevens  geweld aan te doen, geeft de
hoofdstrekking van zijn boek de werkelijk-
heid toch weer, en het is aardig dat Encol-
pius ons daar een toepasselijke illustratie van
geeft.
Het is de vraag waar de grenzen van deze
ethische bespiegelingen liggen. Heeft alles
wat wij aan wandschilderingen in Pompeii
zien – de pinakotheek bestond uit afzonder-
lijke tabulae van grote meesters – dezelfde
dubbele bodem? Het is niet waarschijnlijk.
Toch zijn er aanwijzingen dat wij steeds op
onze hoede moeten zijn, vooral daar waar
figuurstukken tiet centrum van de wanden
vormen. De wandspreuken uit de Casa del
Moralista (let op de naam) waarschuwen ons
genoeg. In de Casa di Lucrezio Frontone
wordt een figuurstuk met het verhaal van
Micon en Pero begeleid door een gedicht dat
de onbaatzuchtige liefde als zodanig verheer-
lijkt19. Veel schilderingen, tabulae zowel als
copieën in fresco op de muren van het
burgerwoonhuis, zijn door de beschouwers
zo geïnterpreteerd, ‘dat zij er iets aan had-
den’. Of de oorspronkelijke meesters er die
zin ook altijd ingelegd hebben, is natuurlijk
een andere kwestie.

86/144

 



Overigens zijn de hier tot nu toe in de pina-
kotheek gesignaleerde werken enerzijds
banale cliché’s, anderzijds verzonnen toe-
schrijvingen , zoals de µïνÞκνηµïς van Apel-
les die vermoedelijk nooit door de Griekse
schilder gemaakt is20. Een vermelding apart
verdient de Troiae Halosis waar Eumolpus
een poëtastrische ekphrasis van ten beste
geeft21. Twee centrale themata zijn er in
ieder geval uitgebeeld. Daar de gezwollen
dichtregels van de oude heer onderbroken
worden door lieden die niet stenen beginnen
te gooien, kunnen er nog wel meer geweest
zijn, m.a.w. de voorstelling die Petronius
voor de geest stond kan een vertellende fries
geweest zijn, of in elk geval bestaan hebben
uit een z.g. continuerende uitbeelding van
diverse onderwerpen binnen één ruimte. Dit
doet verder nu niet ter zake. Eerste thema is
het binnenhalen door de Trojanen van het
beroemde houten paard. Daarna komt de
Laokoön-episode ter sprake, de priester die
met zijn beide zonen door twee zeeslangen
gedood wordt. Tenslotte wordt het eerste
thema nog weer opgenomen en verder uitge-
werkt: de Grieken komen uit het paard te
voorschijn en beginnen te vechten.
Curieus genoeg kennen wij te Pompeii een
prachtige parallel. In een vertrek links van
het atrium in de Casa del Menandro zien wij
deze beide motieven over twee min of meer
vierkante figuurstukken verdeeld midden in
de wand (zie afb. p. 000)22. Petronius lijkt
dus inderdaad een cyclus gekend te hebben
die populair genoeg was om ook in Pompeii
ten dele gecopieerd te worden. In de Casa
del Menandro is er nog een derde thema aan
toegevoegd, namelijk de Dood van Kassandra
bij het Palladion, zodat we met enige fan-
tasie kunnen invullen wat Eumolpus nog
meer bezongen zou hebben, ware hij niet
door de projectielen van de omstanders in
zijn hoogdravende inspiratie gestoord. Wie

de schilder van deze cyclus geweest is – de
copie in Pompeii dateert uit de tijd van
Nero! – kunnen wij niet zonder meer vast-
stellen. Mogelijk ook zijn er meer van derge-
lijke cycli met dit onderwerp geweest, daar
wij uit Pompeii tevens een anders opgevatte
Inname van Troje kennen, een fresco waarop
wij bij grillig maanlicht het paard door
schimmige gestalten voortgetrokken zien
worden23.

III

Dit brengt ons terug naar liet huis van
Trimalchio. Ook daar waren Homerische
onderwerpen op de muur te vinden, dus in
fresco geschilderd en als een eigentijdse
copie. Maar wij willen de wanddecoraties
hier liever bekijken in de volgorde waarin
Petronius ze beschreven heeft. De Trojaanse
onderwerpen sluiten de reeks namelijk.
Bij Trimalchio gaat het niet om een officieel
museum met beroemde meesterwerken zoals
die in de Romeinse tijd volgens Petronius/
Encolpius niet meer geschilderd zijn. Het
betreft een vorm van kunstnijverheid waar in
de ogen van de romancier niet meer – ook
niet minder – belang aan gehecht kan wor-
den dan aan de behangsels van de familie
Stastok in de Camera Obscura. Deze toege-
paste kunst onttrekt zich in het Satyricon
aan elk artistiek waardeoordeel (de deprecia-
tie van de compendiaria betreft Grote
Kunst). Encolpius laat zich nergens over de
zuiver picturale kwaliteit uit, want die is
hier volstrekt niet in het geding. Slechts de
voorstellingen-als-zodanig houden hem bezig.
Het zijn elementen die de couleur locale
mede helpen bepalen van de tot grote wel-
stand gekomen poen en patser, mijnheer Tri-
malchio, vrijgelatene. Zoals ook in menig
Pompeiaans burgerhuis, valt er genoeg te
lachen. De Markies de Cantecleer op bezoek
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bij Heer Bommel, zou je kunnen zeggen. Wij
ontmoeten de volgende motieven24 :
1 Bij het binnenkomen ziet men meteen al
een grote waakhond op de muur geschilderd,
met daarboven in hoofdletters de waarschu-
wing ‘CAVE CANEM’. Wacht u voor de
hond! De beroemdste Pompeiaanse parallel,
onder vele, is wel het mozaiek met het zelfde
bijschrift uit de Casa del Poeta Tragico25.

2 Op de zelfde muur, wat verderop: ‘Erat
autem venalicium (cum) titulis pictum.
Daarop stond een slavenmarkt afgebeeld,
waar iedere slaaf een bordje omhad.’ Een
dergelijk tafereel uit het dagelijkse leven –
hier bedoeld als een weinig verfijnde toespe-
ling op Trimalchio’s verleden – is in Pompeii
in de woonhuizen niet te vinden. Opmerke-
lijk is echter het vervolg, om niet onmiddellijk
in het oog vallende redenen:
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3 ‘et ipse Trimalchio capillatus caduceum
tenebat   Minervaque   ducente   Romam
intrabat / en Trimalchio zelf met lange haren
hield een Mercuriusstaf vast en schreed
onder het geleide van Minerva Rome binnen.’
– Enkele jaren geleden is al gewezen op
de interessante aspecten en consequenties
van deze passage. Wat hier geschilderd is,
volgt immers een ikonographie die wij uit de
beeldhouwkunst goed kennen. F. Magi publi-
ceerde in 1971 een onbekend reliëf uit Ana-
capri waarop wij eveneens een adventus zien,
met Minerva als geleidster26. Daarbij komt
dat wij dit motief ook op een der Cancelle-
riareliéfs ontmoeten, dikwijls als profectio
van de keizer geïnterpreteerd maar door
Magi m.i. terecht definitief als een adventus
beschouwd, juist op grond van het feit dat
Petronius in een identieke scène spreekt van
Romam intrabat27. Trimalchio neemt de
plaats van de keizer in, na volbrachte helden-
daden, een grove maar niet onvermakelijke
satyre die zijn schaamteloze hovaardij aan de
kaak stelt. Daar de schildering dicht bij de
ingang van het huis is aangebracht, wordt
de rijk opgesmukte woning daarmee tevens
bespot als een soort namaak keizerlijk hof.
Omgekeerd ridiculiseert het gastmaal de
Neronische zwelg- en slemppartijen.
4 ‘Hinc quemadmodum ratiocinari didi-
cisset, deinque dispensator factus esset,
omnia diligenter curiosus pictor cum inscrip-
tione reddiderat. / Daarna zag men, hoe hij
had leren rekenen, en hoe hij toen rentmees-
ter geworden was: alles was door de precieze
schilder weergegeven en van naam en toe-
naam voorzien’. Vrijgeborenen krijgen hun
opvoeding vanzelfsprekend in hun jeugd,
maar voor vrijgelatenen van Trimalchio’s slag
geldt noodgedwongen een soort éducation
permanente zonder veel succes, die een bron
van vermaak voor elegante Patriciërs kan
blijven. Op een goede opvoeding laat men

zich natuurlijk ook alleen dan overdreven na-
drukkelijk voorstaan wanneer men die niet
op het juiste ogenblik genoten heeft, of er
zelf eigenlijk helemaal niet meer op gerekend
had. De uitbeelding ervan in het eigen huis is
in elk geval een ongehoord bewijs van wan-
smaak. In Pompeii komen wij een parallel op
deze wijze niet tegen.
Wel kennen wij vergelijkbare motieven uit
sepulcrale contekst28. Grafschilderingen en
vooral sarkofagen tonen ons dikwijls de edu-
catie van het kind, zijn vroege geletterdheid,
de rol die de Muzen bij zijn goede opvoe-
ding spelen, zijn apotheose als hij door dit
alles tot een ‘muzisch mens’ geworden is die
in het hiernamaals voor zijn ontwikkeling en
wijsheid met onsterfelijkheid in paradijse-
lijke landschappen beloond wordt. Wat ge-
woonlijk voor het graf wordt bewaard, heeft
Trimalchio nu maar vast reeds op zijn muren
laten schilderen, opdat niemand twijfele aan
zijn bijzondere mérites. Het ontwerp van zijn
grafmonument doet het daarna nog eens
dunnetjes over: in beeldhouwkunst worden
zijn wapenfeiten vereeuwigd, op een zo over-
dadige wijze als wij in werkelijkheid gelukkig
ook al nergens vinden29. In de kunst van de
overdrijving is Trimalchio bijna geniaal te
noemen. Van subtiele verborgen symbolen,
zoals zichzelf werkelijk respecterende tijdge-
noten die soms op zó geraffineerde wijze
wisten toe te passen dat de ontraadseling
ervan voor de zoveel later levende interpreta-
tor schier onoverkomelijke en onoplosbare
moeilijkheden oplevert, waarbij van hem de
nodige belezenheid en vindingrijkheid ge-
vergd wordt – ook dan nog geen waarborg
voor een bevredigend resultaat – lieeft hij
in elk geval geen kaas gegeten.
5 ‘In deficiente vero iam porticu levatum
mento in tribunal excelsum Mercurius rapie-
bat. Praesto erat Fortuna comu abundanti
copiosa et tres Parcae aurea pensa torquen-
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tes. / Waar de galerij ophield, zag men
zowaar, hoe Mercurius hem bij de kin optrok
en op een hoge stellage zette. Naast hem
stond vrouwe Fortuna, royaal voorzien van
een Hoorn des Overvloeds, en de drie Schik-
godinnen, die gouden draden aan het
spinnen waren.’ De schikgodinnen komen
ook meermalen voor op de al geciteerde sar-
kofaagreliëfs die ons de levensloop van de ge-
slaagde mens laten zien. Mercurius kan in dit
soort voorstellingen dubbele betekenis heb-
ben, namelijk het psychopompos-aspect
naast de meer lucratieve functie die hem met
de goedgunstige Fortuin en levensdraden uit

goud gesponnen verbindt. De betekenis is
duidelijk: handelsactiviteiten hebben Trimal-
chio geen windeieren gelegd. De huisgoden
in het lararium, dat hier in de hoek van de
zaal staat zoals het zich ook in de Casa del
Menandro rechts van de ingang in een hoek
van het atrium bevindt, zijn bij hem dan ook
niet van het algemeen meer gebruikelijke
brons maar van zilver. Het ontbreekt er nog
maar aan dat op de vloer bij de huisdeur in
mozaiek geschreven staat wat wij in een der
grote Pompeiaanse huizen wel vinden:
SALVE LUCRUM, tel uit je winst!
Dat Trimalchio’s te laat gekomen opvoeding
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zich ook tot de letteren uitstrekt, met al
even weinig succes, wordt op diverse plaat-
sen van het gastmaal aan de kaak gesteld.
Een heer van stand dient per definitie in die
tijd een belezen man te zijn. Ook Trimalchio
wil daar graag voor door gaan, en hij verbluft
er zijn gasten mee:
6 ‘Interrogare ergo atriensem coepi, quas in
medio picturas haberent. “Iliada et Odyssian,
inquit, ac Laenatis gladiatorium munus”. /
Ik vroeg de opzichter van de voorhal, wat
voor schilderijen ze daar nog meer hadden.
“De Ilias en de Odyssee”, zei hij, “en de gla-
diatorenvoorstellmg van meneer Laenas”.’
De pointe is hier een grol van het kaliber ‘het
oude en het nieuwe testament, en Appie
Happie’. Taferelen uit de Ilias vinden wij te
Pompeii in reeksen o.m. in de Casa del
Criptoportico30. Verhalen uit de Odyssee
tonen ons de prachtige landschapsfriezen van
een huis op de Esquilijn, nu in het Vaticaan,
gevonden in de eerste helft van de vorige
eeuw31. Beide dateren nog uit de tweede
helft van de 1e eeuw voor Chr. In de Casa di
Loreio Tiburrino vinden wij ook in de 4e
stijl nog Trojaanse onderwerpen32. De Casa
del Menandro noemden wij in dit verband
hierboven al. Odysseus is in de Neronische
tijd evenmin een onbekende, zoals het fresco
aantoont dat zijn ontmoeting met Penelope
memoreert (in het Macellum)33. Contempo-
raine gladiatorengevechten horen meer thuis
in de sfeer van de populaire volkskunst en de
graffiti. Bekend is de uitbeelding van de be-
ruchte rixa van 59 na Chr., in het amphi-
theater van Pompeii uitgevochten34. In de
muren ingekraste gladiatoren komen bijna
evenveel voor als bij ons de kreten Ajax en
Feyenoord.

Het Satyricon geeft ons min of meer een
dwarse doorsnede te zien van de opvattingen
en manifestaties betreffende kunst en kunst-
nijverheid in het derde kwart van de Ie eeuw
na Chr. Bij voorlezing – en zo moeten wij
ons de roman toch denken: een ter monde-
linge onderhouding geschreven verhaal –-
moet het boek een Koot en Bie effect vol
dubbele bodems, verneukeratieve humor en
niet bepaald altijd subtiele en zachtzinnige
toespelingen gehad hebben. Vooral daar
waar met kunstluizenmentaliteit en verlitera-
tuurderij de draak gestoken wordt, zal het
gelach niet van de lucht geweest zijn. Indien
Nero ooit zelf bij zo een voorlezing aanwezig
geweest is – en dat is volstrekt niet ondenk-
baar, in aanmerking genomen wat wij over
Petronius zelf immers weten – moet hij
soms zijn boosaardige misgivings gehad
hebben met wie er in deze niet aflatende be-
scheurkalender eigenlijk werkelijk de spot
gedreven werd: met een zekere Trimalchio
of met hemzelf. Het epische fragment dat als
onderwerp de Inname van Troje heeft – zijn
eigen geliefkoosde stof – is er naar.
Petronius, zo kunnen wij verder besluiten, is
conservatief in zijn waardering van de offici-
ële Schilderkunst met een grote K. Wat dat
aangaat is hij in zijn tijd bepaald geen uitzon-
dering, zoals de opvattingen van ook Plinius
de Oudere en, een paar generaties eerder
reeds, Vitruvius bewijzen. De niet-officiële
wandschilderkunst vormt echter een onder-
werp apart. Hier golden heel andere maat-
staven, en tegenover de kwaliteit van deze
‘behangsels’ lijkt de schrijver min of meer
indifferent te staan. Hij kijkt wèl geamuseerd
naar de plaatjes. Het is kunst met een kleine
k. Voor zover de figuurstukken en land-
schappen binnen de wandsystemen, net als
op de misprezen Alexandrijnse tabulae,
impressionistisch geschilderd zijn – wat lang
niet altijd het geval is, ook niet in de 4e
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stijl –, zal Petronius deze ongetwijfeld nift
minder negatief beoordeeld hebben dan de
compendiaria waar hij op afgeeft: post-
Egyptische rimram, Ouborg, Appel, contra-
prestatietroep. Wij moeten hierbij bedenken
dat letterlijk àlle huizen in die tijd met
wandschilderingen versierd waren, die een
afsluitend onderdeel waren van het geldende
bouwsysteem. Petronius’ eigen woning kan
daar geen uitzondering op gevormd hebben,
al had hij misschien hier en daar echte mar-
meren incrustaties. Die decoraties kunnen in

zijn tijd nu eens wat barokker, dan weer wat
soberder zijn uitgevallen, aan het algemene
repertorium van versieringsmotieven uit de
4e stijl hebben zij zich zeker niet onttrokken.
Dit was wat de schrijver dagelijks om zich
heen zag, ook, en vooral, bij Nero thuis. Hij
kon het niet als kunst zien maar beschouwde
het, niet anders dan wie ook, als decoratie.
Zolang de voorstellingen niet ronduit lach-
wekkend waren, bij voorbeeld door al te dui-
delijke nouveau riche toepasselijkheid, vond
hij het verder best en interesseerden zij hem
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eigenlijk niet. De laatste die er zich nog over
opgewonden heeft, is Vitruvius geweest.
Nog één passage is er bij Petronius waar wij
gemakkelijk overheen lezen als wij de tekst
doorzoeken op motieven die met de schil-
derkunst in verband staan. Tijdens het
gastmaal bij Trimalchio treedt er ineens
een puer speciosus op, omkranst met wijn-
ranken en klimop, die afwisselend verschil-
lende aspecten van Dionysos – dus niet: de
Romeinse Bacchus – uitbeeldt35: ‘modo
Bromium, interdum Lyaeum Euhiumque
confessus.’ Hij moet dit dus wel dansend, in
pantomimevorm gedaan hebben, maar daar-
naast ‘poemata domini sui acutissima voce
traduxit / droeg [hij] met een falsetstem ge-
dichten van zijn meester voor’. Gedichten
dus die, hoe kan het anders, op die verschil-
lende Dionysische aspecten direct inspeel-
den. Trimalchio maakt daarop het grapje
‘Dionyse, Liber esto. / Dionysus, wees Liber
(= Bacchus, tevens = vrij).’
Een enigszins vergelijkbare opvoering kennen
wij uit het Symposion van Xenophon, waar
Syracusanen als Dionysos en Ariadne ver-
kleed de liefde van deze twee uitbeelden36.
In Puteoli, als in Napels, is de Griekse tradi-
tie bijzonder sterk gebleven, en dat blijkt
ook uit dit spel. Voor Pompen gelden geen
andere regels.
In de Villa dei Misteri nu, vinden wij daar
de wereldberoemde feestzaal met een Diony-

sische megalographie die even fraai geschil-
derd is als raadselachtig van inhoud. Indien
de recent voorgestelde interpretatie ervan
principieel elementen van juistheid bevat37,
en hier dan Dionysische fabulae zijn uitge-
beeld zoals wij die in epische vorm kennen
uit Nonnos’ Dionysiaca en in wat meer
dramatische vorm o.a. uit de Alexandrijnse
pompa – met het optreden van de Horen –,
dan kan dit tevens betekenen dat ook de
door Petronius beschreven korte scène, met
de mooie jongen als dansende en zingende
Dionysos, niet alleen geen uitvinding van
Trimalchio was, maar regelrecht in de lijn
stond van een gebruikelijke, oude, in wezen
Griekse feestmaaltraditie. De fries in de Villa
dei Misteri mist iedere verhelderende inscrip-
tie. Was iedereen dan zo goed met de mytho-
logie op de hoogte, dat men zonder meer
begreep wat er was uitgebeeld? Nee, de op-
lossing is misschien een andere, en Petronius
doet ons die mogelijkheid aan de hand. De
ontbrekende teksten werden tijdens het
eten en drinken door optredende kunste-
naars gezongen en dansend uitgebeeld, waar-
bij de omringende wandschilderingen de
stilzwijgende maar glorieuze illustraties
vormden die nu als enige elementen nog be-
waard zijn gebleven. Zij waren voor de feest-
genoten in de meest letterlijke zin gewoon
een open boek.
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Satiricon
Uit: Verzamelde Gedichten 1941-1981, Amsterdam 1981.

Met Petronius Arbiter heb ik vaak gewandeld
of gezeten op een warm terras, waar thijm
tussen gebarsten stenen groeit.
We waren meer grieks dan romeins,
dronken retsina, spogen de olijvenpitten
over de rand van ’t dak, riepen naar mooie passanten
beneden op straat, en ik tutoyeerde hem natuurlijk,
hoewel hij de Meester bleef,
ook toen ik in jaren naar hem toegroeide.

Het leren bcindje schaafde, werd vaal,
het zijden lintje verkleurde, brak, verdween,
de inhoud bleef goeddeels duister,
een romeinse droom, die nu al dertig jaar
in mij nawerkt, ik bedoel:
ik ben ook vaak met Encolpius en met Ascyltus
op pad geweest: Giton is mij vertrouwd
in goot en bed, Tryphena boog
zich dikwijls over mij, de een a Trimalchionis
leeft voor mij na in elke braspartij
en voor Priapos ligt een offersteentje in de tuin.

Dus heb ik nu Fellini’s fantasie
een paar maal meegeleefd. Encolpius. de slappe,
heb ’k niet herkend. Ascyltus,
de onvermoeibare, die wel: Giton
was een vergissing en Tryphena
zo mooi dat mijn Tryphena is verbleekt.
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Maar wat ik heb gemist  verdwaald
in dit bizar gekwetter tussen echte tover
en Hollywoodgelonk,  is het geloof
in de aloude goden. In plaats van
’t erbarmelijk gerag op celluloid priesteressen
wou ik dit beeld: Ascyltus in de thermen
op zoek naar Giton. Ascyltus
is zijn kleren kwijt, hij wordt omringd
door een menigte, in de handen klappend
en hem eerbiedig bewonderend. Waarom?
Omdat hij, volgens Eumolpus, de dichter, die dit verhaalt
aan zijn benedenbuik zoiets geweldigs droeg
dat men de indruk kreeg dat heel het lichaam
van deze kerel enkel ’t handvat was van zijn geslacht.

Of, als na eindeloos gesukkel, smaad en slaag
en toverij Encolpius toch eindelijk
weer een erectie krijgt.
Hij danst dan niet als een halfgare knaap
wiens grootvader in Freud las jubelend de vlakte in,
nee, hij gaat naar dezelfde Eumolpus, de dichter,
pochend dat hij nog beter is voorzien
dan Protesilas, de Trojaanse held.
Hij licht, Mercurius lovend, zijn tuniek op
en Eumolpus hij schrok! Hij moest met beide handen
betasten deze kolossale gunst der goden
eer hij geloofde.

Ik miste ook de vogelaar, die op het schip
lijmstokken legde en zeevogels ving:
‘De zeebries droeg hun donzen veertjes weg
en ’t speelse schuim van de woelende golven
voerde de grotere veren in werveling mee’.

Tussen Priapos tastbaar en dit ijle vogeldons
wandelde ik vaak met Petronius Arbiter.
Het duurt nu, na dit filmbeeld, weer wel even
voor ’k hem ontmoet, maar Hiram Keiler,
de nieuwe Ascyltus waar ik wel in kan geloven,
Hiram Keiler zal, mogelijk, schaterend van het lachen,
schaterend van het lachen, mij bijstaan.

Hans Warren
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Scène uit de film ‘Satyricon’van Federico Fellini.



Vous savez le latin, sans doute?
Oui, mais faites comme si je ne le savais pas.

Dit dialoogje in Molière’s Le Bourgeois
gentilhomme (2,6) zou aan het beginvan de
beschrijving van een merkwaardig fenomeen
kunnen staan: het gemak waarmee Europea-
nen van vroegere eeuwen, buiten elk ver-
wacht circuit, niet slechts met het Latijn
konden omgaan maar klassieke auteurs kon-
den imiteren.
Een bijzonder hoofdstuk vormen in dit op-
zicht de Petroniusimitaties of om het on-
vriendelijker te zeggen: de Petroniusverval-
singen. Zij stammen, curieus genoeg, alle-
maal van mensen die buiten de academische
wereld stonden en geen enkel professioneel
motief hadden om met hun bedrevenheid
in het Latijn te geuren. Zij haalden hun grap
om zo te zeggen terloops en, uiteraard,
anoniem uit. Maar intussen bewees hun
meestal schone succes wel dat die ‘dilettan-
ten5 en die professionele filologen nog niet
door een erg brede kloof gescheiden waren.
Het allerpikantste aan die Petronius-verval-
singen was namelijk, dat zij door de offici-
ële filologische wetenschap, althans door
gerenommeerde vertegenwoordigers ervan,
in bijna alle gevallen voor echt werden ver-
klaard.

Dat men die imitators nu als zodanig kent,
vond zijn oorzaak dus niet in slecht Latijn en
oppervlakkige kennis van de uitgezochte
klassieke auteur. Daarom is het ook zo moei-
lijk de staf over hen te breken. Wie zou
tegenwoordig Van Meegeren nog voor een
schurk willen houden, sinds het besef door-
gedrongen is, hoe goed hij eigenlijk kon
schilderen en hoe meesterlijk hij zich in de
geest en de techniek van Vermeer heeft
weten te verdiepen? Bovendien wachtte de
kunstwereld gespannen op ‘nieuwe’ Ver-
meers. Zijn bekend oeuvre was zo klein. En
dat speelde ook bij Petronius een rol.
Er zijn meer teksten uit de oudheid in frag-
mentarische staat overgeleverd, maar bij geen
enkel literair werk is zo het gemis van het ge-
heel gevoeld als bij Petronius’ Satyricon.
In de zestiende en zeventiende eeuw kon het
er soms de schijn van hebben, dat de hele
Renaissance had gefaald doordat dit werk
niet aan het licht kwam. Wat bekend was
was zo fascinerend en tantaliserend. Het
zoeken ernaar, nooit opgegeven, ontwik-
kelde zich tot een soort pendant van het zoe-
ken naar de steen der wijzen, met evenveel
misplaatste ijver, vergeefse verwachtingen en.
last but not least, valse suggesties en oplich-
ting. Men kon in die tijd een groot man wor
den, eenvoudig door zijn medemensen wijs
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te maken, dat men ergens een nog onbekend
brokstuk van het Satyricon wist te zitten.
Door de geleerde wereld werd men dan met
dezelfde egards behandeld als de schelmen
van Petronius. toen zij hun methode wisten
te vinden om op de goedgelovige burgerij van
Croton te parasiteren.
Een filoloog op zoek naar de ontbrekende
Petronius werd in die periode bijna een vast
motief bij schrijvers. De precieuze 17de
eeuwse Italiaanse dichter Marino (Adone 10,
158) raadde deze onrustigen al de ruimte-
vaart aan: een volledige Petronius werd vol-
gens hem nog slechts op de planeet Mercu-
rius bewaard. Waarschijnlijk wist hij. dat
astrologen en andere magiërs zich ook al in
deze kwestie hadden ingeschakeld. ‘Es
heisst’, vertelt ons de betreurde Harry C.
Schnur in zijn Nachwort bij zijn sublieme
Satyricon-vertaling (Stuttgart 1968), ‘dass
im 16. Jahrhundert einige Gelehrte nicht
davor zurückgescheut seien, mittels magi-
scher Riten den Teufel zu befragen, ob ein
vollständiger Petron zu finden sei; die Ant-
wort des Höllenfürsten ist jedoch unbe-
kannt’.
Er ontstond een hele folklore rondom deze
zaak, en het is moeilijk geworden daar nog
zijn weg in te vinden. Zo duikt in dit ver-
band steevast de naam van een lid uit het
Duitse geleerdengeslacht Meibom op die in
een reisgids op de mededeling zou zijn ge-
stuit dat ‘in Bologna een complete Petro-
nkis bewaard wordt’ en zich onmiddellijk op
s-eis daarheen begaf. Maar de een plant deze
Meibom in de Renaissancetijd en de ander
honderd jaar later, en zo dom zal toen ook
een protestantse geleerde wel niet geweest
zijn dat hij nooit van Bologna’s grote plaat-
selijke heilige (nl. Petronius) had gehoord,
die daar een kathedraal heeft waar zijn gebal-
semd lijk tegen alle reliekjagers beschermd
kon worden.

De enige Meibom die wellicht in aanmerking
zou kunnen komen voor het mooie verhaal
is de ingenieuze Marcus Meibo(o)m (1630-
1711), die in Den Haag voor zoveel geld dat
zelfs de Zonnekoning dat niet wilde fourne-
ren de Franse gezant de wetenschap aan-
bood, hoe de Grieken en de Romeinen nu
precies met hun triremen roeiden, een pro-
bleem waar navigateurs vandaag de dag nog
niet uitgekomen zijn. Van deze Marcus is
bekend dat hij ook door hem ‘ontdekte’
antieke manuscripten aan de man wilde
brengen.
Hoe dat zij, vooral naar de ontbrekende
Petronius werd naarstig gezocht. Want waar-
om zou juist het tantaliserende geval niet
met een happy end worden bekroond? Er
was immers sinds de Renaissance zoveel aan
antieke manuscripten weer voor de dag ge-
komen. Het probleem was des te opwinden-
der omdat er enige brokstukken, zoals de
Cena Trimalchionis, als kleine kometen enige
tijd door het heelal der geleerden waren ge-
schoten, maar vervolgens weer onzichtbaar
waren geworden.
Die al tijdens de Renaissance in Florence
bekende Cena Trimalchionis werd in het
midden van de zeventiende eeuw in Trogir/
Dalmatië terugontdekt bij een familie, waar-
van een lid anderhalve eeuw daarvoor in Flo-
rence had gestudeerd en daar klaarblijkelijk
de kunst van het manuscriptstelen had beoe-
fend of over meer geld had beschikt dan de
toenmalige eigenaar. Joh. Blaeu in Amster-
dam zorgde er in 1669 met zijn Petronius-
editie voor dat de Cena Trimalchionis nu
definitief boven water kon blijven.
Maar dat is ook de eerste en de laatste keer
geweest dat het zoeken naar de resteiende
gedeelten van Petronius met een doorslag-
gevend succes werd bekroond. De tekenen
staan slecht. Misschien zit er iets onder de
onhandelbare massa die nu nog bovenop
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Herculaneum ligt of zorgt de papyrologie
nog eens voor een Petronius-verrassing. Maar
dat perspectief is niet zoveel concreter dan
de reis naar Mercurius, waarvan Marino de
grote openbaring verwachtte.
Uit niets blijkt die verloren hoop op een
integrale Petronius duidelijker dan uit het
feit dat Retro nius-vervalsers zich nu al bijna
twee eeuwen volkomen koest hebben gehou-
den. Dat zal ook wel samenhangen met het
feit, dat men om Petronius te kunnen imite-
ren het Latijn niet slechts in zijn hoofd maar
ook in zijn vingers moet hebben. En wie zou
zich tegenwoordig nog zo geraffmeerd in die
taal kunnen uitdrukken? Maar de zaak loont
niet meer, er is geen publiek meer dat Petro-
nius node mist en dus eventueel heel aardig
bespeeld kan worden door een filologische
zwendelaar die pretendeert ergens toch nog
een onbekend fragment te hebben gevonden.
In de zestiende tot en met de achttiende
eeuw was dat nog anders. Wie goed Latijn
kende, enige vrije tijd had en medelijden had
met degenen die het wegblijven van de Petro-
nius-tekst als een cultuurramp afschilderden,
wist wat hem te doen stond.
De man die deze lacune zonder meer het
allerelegantst heeft weten te vullen was Fran-
çois Nodot, een Franse militair in de periode
toen er ’s winters niet gevochten werd en de
winterkwartieren van legers soms ware
centra van cultuur waren.
Nodot had eveneens een scherpe gedachte.
De vondst van de Cena Trimalchionis in
Trogir had de aandacht van alle Petronius-
fans in Joegoslavische richting gestuurd. Het
was niet onredelijk andere brokstukken in
Belgrado boven water te laten komen. Daar
liet Nodot, nadat hij de reeds bekende Petro-
nius kundig had verrijkt met fantasieën van
zichzelf, zo’n ontdekking in 1688 plaats
vinden. Leers in Rotterdam plukte er de
vruchten van: de Petronius-editie die dat uit-

gevershuis in 1692 kon drukken overtrof alle
andere in compleetheid. En zelfs toen de aap
uit de mouw kwam, werd het nauwelijks een
schandaal.
Een ding was zeker: Wat Nodot had toege-
voegd was alleen maar geschikt om iedereen,
geleerde zowel als leek, een des te groter
behagen in het Satyricon te doen scheppen.
Met sommige avonturen van Petronius’ hel-
den wordt de lezer nogal abrupt geconfron-
teerd. Nodot zorgde voor allerlei prettige
overgangen tussen taferelen die dwars op
elkaar leken te staan.
Weer moet ik een keer op Van Meegeren
terugkomen. Zoals hij tegenwoordig in de
musea hangt, omdat hij tenslotte ook kunst
heeft voortgebracht, zo heeft nu de pseudo-
Petronius van Nodot een plaats in de beste
tekstedities en vertalingen omdat het dood-
gewoon zonde zou zijn, als men het werk
van zó’n Petronius-artiest, waarvan men zich
bijna kan voorstellen dat hij het ontbrekende
werkelijk heeft gezien, zou verwaarlozen.
Een feit is, dat men gemakkelijk over de
haken heenleest waarin zijn tekstverrijkingen
voor de goede orde gebannen zijn.
Het is niet mijn bedoeling een volledige
bibliografie van de Petronius-imitaties resp.
vervalsingen te geven. Daaronder zijn er
zelfs, die zich op in het Grieks (!) bewaarde
tekstgedeelten beroepen. Een zekere Theo-
dorus Gratian bracht onder dat voorwendsel
een ‘onbekend’ fragment onder de mensen
(Dublin 1743). Maar over de mooiste schob-
bejak inzake Petronius-imitaties mag onder
geen beding gezwegen worden. Hij zou uit
het Satyricon zelf kunnen stammen.
José Marchena Ruiz y Cueto (1768-1821)
was een Spanjaard zo lelijk als de nacht,
maar hyperintelligent. Voor theoloog opge-
leid, moest hij vooreen obscure geschiedenis
zijn land verlaten. Tijdens de Franse revolu-
tie was hij in Parijs en sloot zich daar achter-
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eenvolgens bij diverse richtingen aan. Zeer
activistisch als hij was, kon niemand hem
over het hoofd zien. Op het gevaarlijkste
moment – Robespierre liet de hoofden
rollen en Marchena bevond zich toevallig bij
de oppositie - leek het daar even op. De dic-
tator maakte geen aanstalten om hem zijn
vrienden achterna te sturen. En wat deed de
intelligente Marchena om zijn overlevenskans
te verhogen? Steeds wanneer hij Robespierre
zag, schreeuwde hij: Tiran, waarom maak je
mij geen kopje kleiner. De tiran was zo over-
bluft, dat hij Marchena’s karikaturaal hoofd
spaarde. Maar de grootste vindingrijkheid
ontplooide Marchena als bliksemsnel auteur
van een Petronius-brokstuk. Dat ging zo in
zijn werk.
In 1800 was hij, omdat hij ook al zo’n
scherp militair intellect bleek te bezitten,
een belangrijk man op de staf van generaal
Moreau geworden. Hij stippelde, hoewel hij
nooit in Duitsland was geweest, de hele
veldtocht uit die die generaal in dat land
ondernam en met de grote Franse overwin-
ning van Hohenlinden (1801) eindigde. Maar
de foeilelijke Marchena had een hobby: hij
wilde vrouwen veroveren, zoveel mogelijk,
en hij meende dat het best te kunnen doen
door haar zeer erotische literatuur voor te
lezen. Een specimen viel ten slot te ook
Moreau in handen, die het absoluut over de
schreef vond gaan. Marchena moest zich bij
hem verantwoorden.
Wederom redde de man zich. Ja, gewaagd
was het misschien. Maar of de generaal nu
maar wilde geloven dat het van een grote
Romeinse schrijver stamde. Hij, Marchena,
had het alleen maar vertaald. En wie de
schrijver dan wel was? Petronius, antwoord-
de Marchena. Hij had de gewraakte stukken
eens in een kloosterbibliotheek kunnen
excerperen.

Nu, die Latijnse tekst wilde Moreau dan wel
eens zien. Over een paar dagen moest Mar-
chena ermee bij hem terugkomen. Het was
een bevel. In die paar dagen zag niemand
Marchena. Hoe hij ze besteedde, leert ons de
bibliografie van de Petronius-vervalsingen.
Wat Marchena Moreau voorlegde, werd
weldra gepubliceerd onder de titel: Fragmen-
tum Petronii, ex bibliotheca Sti. Galli
antiquissimo MSS. excerptum, nunc primum
in lucem editum. Gallice vertit ac notis per-
petuis illustravit Lallemandus, S. Theologiae
doctor.
Tegenwoordig is dat een zeer zeldzame uit-
gave, die met enig geluk te raadplegen is in
de herdruk van de beroemde bibliofiel Paul
Lacroix (Brussel 1865). Maar omstreeks
1800 vormde het fragment een sensatie. De
geleerde wereld was in rep en roer omdat er
weer eens een stuk Petronius boven water
was gekomen, en de vreugde was even groot
als de bereidheid om Marchena’s ‘strafwerk’
voor Moreau het predicaat van ontwijfelbare
echtheid te verlenen.
Later heeft Marchena getracht hetzelfde
grapje te herhalen met ‘onbekende’ Catullus-
fragmenten. Maar daarmee had hij minder
succes. Op dit punt was de officiële filologie
minder kwetsbaar. Maar sinds de ontdekking
(ca. 1650) van de Codex Tragurensis met de
Cena Trimalchionis, geschreven in een vol-
strekt andere taal en stijl, wist niemand meer
precies, wat er wel en niet in het werk van
Petronius paste. En dat gaf de vervalsers
resp. imitatoren een aardige armslag.
De grote negentiende-eeuwse Spaanse filo-
loog Menéndez Pelayo heeft de curieuze
affaire van deze bedrieglijke maar knappe
Petroniana in een verzoenlijk oxymoron
samengevat: fraudes honestos: fatsoenlijke
oplichterijen.
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