
Een zeldzaam grote tarbot wordt 3e Romeinse keizer aangeboden; zó groot, dat geen schaal hem kan
bevatten. Wat nu te doen? Om dit netelige probleem te bespreken dient terstond de Raad-der-Wijzen bijeen-
geroepen te worden.
Aldus hekelt Juvenalis de leiding en besluitvorming van het Romeinse Imperium. Het verhaal speelt tijdens de
regering van de tirannieke keizer Domitianus (81-96 n. Chr.), maar is net als de andere satiren pas na diens
dood gepubliceerd.
De eerste hier niet afgedrukte 37 regels van de satire hebben met het tarbotgebeuren niet direct te maken; de
enige overeenkomst is het vissen-motief, omdat een zekere Crispinus voor een waanzinnig hoog bedrag een
barbeel heeft gekocht en in zijn eentje opgepeuzeld; en de enige connectie is, dat die Crispinus een invloed-
rijke hoveling was van diezelfde Domitianus en als lid van de Raad-der-Wijzen ook in dit hiervolgend fragment
wordt genoemd.
Het geheel, met of zonder die inleiding, is typerend voor Juvenalis’ werk: een weinig hechte constructie met
niet on-interessante uitweidingen, geestige en zeer rake formuleringen in een mooi, dichterlijk, Tacitus-achtig
Latijn.

Toen Domitianus
de laatste Flaviër1, zijn stervend rijk
bezwijken deed, toen Rome zuchtte onder
die kale tweede Nero, liet een tarbot,
– een Adriatisch wonder van een dier! –
zich vangen bij het Dorische Ancona2,
vlak voor de Venustempel. Hij besloeg
het hele net, niet onderdoend voor vissen
die in de Zee van Azof door het ijs
zijn vastgezet, totdat de zon het opent
en zij, door ’t koude wachten traag en vet,
uitzwermen naar de sterke stromen van de
Zwarte Zee.

De baas van ’t vissersbootje
bestemt dit pronkstuk voor de keizer, want
wie durft zo’n vis ten verkoop aan te bieden
of zelf te kopen? Ook in kustgebieden
lopen verklikkers3 rond: de visser zou
terstond weerloos met zeegras-controleurs3
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te maken krijgen, her en der, die steevast
verklaren dat na jarenlang verblijf
de vis ontsnapt is uit des keizers vijvers
en aan zijn oude meester dient te worden
geretourneerd. Want alles, wat in zee
opvallend mooi is, waar ook maar gevangen,
is keizerlijk bezit – aldus beweren
meesters Palfurius en Armillatus4.
De vis wordt dus geschonken – altijd beter
dan dat hij wordt gevorderd ...

Reeds verglijdt
het ziekelijke najaar winterwaarts,
reeds ziet men uit naar minder koorts, reeds snijdt
een felle kou, die oogst en voorraad fris houdt.
De visser haast zich voort, alsof de storm
hem op de hielen blaast. Hij ziet de meren,
waarAlba Longa5 ondanks oorlogsschade
’t Trojaanse vuur en Vesta’s kleine tempel
in ere houdt, diep onder zich. Het volk
omringt lic in eerst bewonderend bij de poort,
laat hem dan door. De deuren van ’t paleis
buigen zich soepel open; hoge heren
– zelf wachtend op de gang – zien man en vis
plechtig passeren, tot vlak voor de keizer.
‘Aanvaard een gift’, aldus de visserman,
‘die niet bij kleine keukens past. Laat heden
een smuldag zijn. Ontlast uw maag met spoed
en proef deez’tarbot, die speciaal gekweekt is
voor uw regering; die zich voor dit doel
zelfs vangen liet!’ – Schijnheiliger bewering
bestaat haast niet. Toch voelt de keizer zich
heel gecoiffeerd: als iemand maar goed vleit,
twijfelt hij nooit aan eigen goddelijkheid!

Maar toen! Er was geen schaal van het formaat
van deze vis. Dus werd de Raad-der-Wijzen
erbij gehaald, mensen die door de keizer
werden gehaat en hun riskante ‘vriendschap’
betaalden met een bleek gelaat. ‘Snel, haast u’,
zo riep een slaaf, ‘de keizer wacht!’

Direct
schiet Pegasus6 zijn toga aan en vliegt
paleiswaarts, hij, sinds kort de slavendrijver
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van zijn terreurstad, want een stadsprefect
was toen niet meer dan dat. Hij was de beste,
een feilloos kenner van de wet, al dacht hij
dat alles, zelfs in die verdorven tijd,
met zwaardloos recht kon worden afgedaan ...
En daar komt Crispus aan, beminlijk grijsaard,
zachtmoedig man, welsprekend en beschaafd;
geen beter adviseur voor ’n keizer van
veel volk, veel land, veel zee, als hij maar tijdens
dat pest- en schrikbewind een eerlijk plan
en een protest tegen de tirannie
had kunnen uiten. Maar wat is er wreder
dan ’t oor van een tiran, bij wie gesprekken
over een regenbui, het warme weer,
desnoods een voorjaarsstorm het lot uitmaken
van wie zijn ‘vriend’ mag zijn. Vandaar dat Crispus
nooit vuisten balde tegen ’t staatsgeweld;
dat er geen burger was die zijn kritiek
openlijk uitsprak en zijn leven prijsgaf
voor eerlijkheid. En dankzij die taktiek
is hij veel winters lang en tachtig zomers
gespaard gebleven, zelfs in dat paleis.
Direct na hem komt de al even grijze
Acilius eraan. Met hem zijn zoon7,
die naderhand een onverdiende dood
wreed uitgevoerd door wapens van de keizer
zou moeten sterven – voor de adelstand
is ouderdom trouwens allang een wonder
en ik voor mij ben liever kleingeboren
dan een gigant. Zo ook die arme jongen:
het hielp hem niets, dat hij als gladiator
en ongeharnast ginds in Alba’s zand8

de strijd aanging met Afrikaanse beren;
men had die rijke-heren-trucs wel door
en listen als van Brutus9 langgeleden
lukten in diens bebaarde koningstijd,
maar Domitianus kon ze niet waarderen.
Al even angstig, zij het niet van adel,
nadert ook Rubrius10, ooit aangeklaagd
vanwege ‘n vroeger niet te noemen feit
en nog gemener dan een homofiele
satiricus ... En daar komt ook de rest:
Montanus, kruipend achter eigen buik;
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Crispinus11, druipendnat van ochtendfrisse
reukwateren, voldoende om te plengen
bij twee begrafenissen; dan Pompeius,
nog groter schurk, die met één fluisterwoord
mensen om zeep kon brengen; verder Fuscus
krijgsspecialist, thuis, in zijn marmervilla,
maar op het Dacisch slagveld12 prooi der gieren;
de sluwe vos Veiento met de blinde
moordlustige Catullus13, hete minnaar
van meisjes die hij niet kon zien, een slechtaard
en zelfs voor deze eeuw notoire bruut,
een keizersknecht, die vleierig en vals
deed denken aan zo’n arme bedelaar
die bij Aricia’s brug14 de koetsjes langsgaat
en warme kussen nawuift in hun rug.

Vandaar, dat hij, Catullus, nog ‘t meest
de vis uitvoerig prijst en enthousiast doet,
de blinde blik naar links, terwijl het beest
rechts van hem ligt ... (zo kon hij vaak ook klappen
voor slinkse trappen van arenavechters
of voor theaterstunts, waarbij acteurs
hoog langs het dak ontsnappen). En Veiento
is even erg: gelijk een fanatieke
Bellona-priester15, opgezweept tot waanzin,
orakelt hij: ‘U ziet het machtig teken
van een geweldige triomf. U zult
een koning knechten, ofArviragus,
het Britse stamhoofd, van zijn wagen steken!
Die vis is zeer uitheems. Ziet u die rechte
sprietharen op zijn rug?’ en bijna gaat hij
de zee van herkomst en het aantal jaren
erbij vermelden.

‘Kom’, zo spreekt de keizer
‘wat raadt u aan? In stukken hakken?’

‘Nee!
Dat past zo’n tarbot niet’, aldus Montanus,
“U moet een hoge dienschaal laten bakken
met smalle rand, die hem in volle omvang
omvatten kan. Een kundige Prometheus16

moet hier direct aan ’t werk; dus zorg vooral
voor klei en pottenschijf en, waarde keizer,

174



laat pottenbakkers voortaan deel uitmaken
van ’t personeel van uw Albaans verblijf’.

Montanus voorstel, passend bij de man,
beslist het visberaad. Hij had tenslotte
vroeger de overdaad van Nero’s tijd
ook meegemaakt, die nachtfestijnen met
dubbele trek, wanneer Falerner wijnen
de longen schroeiden; en Montanus was
de grootste lekkerbek van wie ik weet:
van oesters wist hij bij de eerste beet
of het van Circe’s kust17, van ’t meer van Baiae18

of zelfs van Britse kweek was; van zee-egels
wist hij bij ’t zien al de geboortestreek.

Men staat dus op, de zitting wordt ontbonden,
de heren kunnen gaan. Hun grote Keizer
heeft hen vol schrik en met gedwongen spoed
naar zijn Albaans paleis gehaald alsof hij
weer iets over een woest-germaanse stam
bespreken moest, ofwel van allerwegen
een vleugelsnelle noodbriefhad gekregen.

Ach, had de keizer al die wrede jaren
waarin hij Rome zonder straf of wraak
haar meest illustere burgers heeft ontnomen,
maar vaker met zo’n onzin doorgebracht!
Maar nee, bespat met bloed van hoge adel
is hij, pas toen hij zelfs voor arme lui
een schrikbeeld werd, door dezen afgeslacht.
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1  Flaviërs: de keizers Vespasianus, Titus en Domitianus behoorden tot de adellijke familie van de Flavii.
2 Ancona: havenstad aan de Adriatische zee, oorspronkelijk een Grieks (= Dorische) kolonie.
3 Verklikkers: niet alleen Domitianus, maar alle Romeinse keizers controleerden hun onderdanen o.a.

door middel van zgn. ‘delatores’. Deze ontvingen voor hun inlichtingen, die meestal leidden tot een straf-
aanklacht, beloningen. Domitianus maakte meer dan wie ook dankbaar gebruik van dit soort mensen,
die vaak met volstrekt ongegronde klachten onschuldige burgers achtervolgden om zelf rijk te worden.
Hierop slaan ook de volgende regels, waarin de genoemde ‘zeegras-controleurs’ natuurlijk een fantasie
zijn, gekozen om de vèrgaande betutteling van Domitianus’ heerschappij belachelijk te maken.

4 Palfurius en Armillatus: juristen, die kennelijk het recht naar des keizers hand zetten.
5 Alba Longa: het huidige Albano aan de Via Appia ongeveer 20 km ten Zuiden van Rome. Tegenwoordig

kan men er nog de resten van het paleis van Domitianus, waarin deze vergadering zou zijn gehouden,
bezoeken. Vlak erbij liggen het Meer van Albano en het Meer van Nemi. Alba Longa was vóór de stich-
ting van Rome de belangrijkste stad in Latium, gesticht door de Trojanen.

6 Pegasus: bekend als jurist.
7 Acilius’ zoon: was consul in 91 n. Chr., maar is later door Domitianus verbannen en ter dood veroor-

deeld (vgl. de laatste 6 regels van deze satire).
Het geslacht van de Acilii behoorde tot de alleroudste adel van Rome. Om de een of andere reden –
misschien om zich ‘waar’ te maken, misschien omdat het in Domitianus1 tijd bij het vertoon hoorde –
was hij als gladiator opgetreden tijdens wildedieren spelen.

8 Alba’s zand: bij Domitianus’ paleis in Alba Longa behoorde ook een amphitheater.
9 Brutus: deze had in het verre verleden (6e eeuw v. Chr.) waanzin voorgewend om niet door Koning

Tarquinius gedood te worden.
10 Rubrius: iemand van lage afkomst, bekend geworden als generaal. De “zonde” zou begaan zijn in een

verhouding met de dochter van Domitianus1 voorganger, keizer Titus.
11 Crispinus: zie inleiding boven de vertaling. Misschien is het wel aardig te vermelden, dat Louis Coupe-

rus in ‘De Komedianten’ deze Crispinus tot tweemaal toe opzettelijk foutief noemt als degene die de
tarbot aan Domitianus heeft aangeboden. Hij heeft dit verdedigd met de opmerking, dat het gaat om de
sfeertekening, niet om de persoon – waarschijnlijk wilde hij het niet te ingewikkeld maken, hoewel...
ik kan me niet onttrekken aan de gedachte, dat hij zich in zijn herinnering (begrijpelijkerwijze) vergist
heeft en het later (terecht) niet belangrijk genoeg vond om te veranderen.

12 Dacisch Slagveld: d.w.z. in de oorlog tegen de Daciërs (= Roemenië). Keizer Trajanus zou later deze
stam onderwerpen. De beroemde Zuil van Trajanus in Rome toont beelden uit die oorlog.

13 Veiento en Catullus: bekende verklikkers (zie noot 3). De tweede is een nazaat van de dichter Catullus
uit de 1e eeuw v. Chr.

14 Aricia’s brug: vlakbij Albano ligt ook nu nog het plaatsje Aricia. Bedelaars hielden zich vaak op bij
bruggen.

15 Bellona-priester: de in Rome drukbezochte diensten voor uitheemse godinnen als Cybele en Bellona
gingen met hysterische toestanden gepaard.

16 Prometheus: wordt als pottenbakker genoemd, omdat deze godheid volgens de mythe de mens uit klei
heeft geboetseerd.

17 Circe’s kust: ten Z. van Rome ligt aan de kust de zgn. kaap Circeï, door de naam geassocieerd met de
tovenares Circe, die Odysseus op zijn zwerftochten een jaar lang vasthield.

18 Baiae: bekende luxe-badplaats vlak ten N. van Napels.
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In dit artikel zal in vogelvlucht enige aan-
dacht worden geschonken aan de hoofdzaken
van de cultuurgeschiedenis van Anatolie. Het
is bedoeld als achtergrondinformatie en
bijlage bij de Imago-kalender van 1983, die
voornamelijk op de Grieks-Romeinse periode
van Anatolie gericht zal zijn. De gelegenheid
om ook de andere beschavingen even aan te
stippen was te mooi om voorbij te laten
gaan.

De geografie van Turkije
Het grondgebied van het tegenwoordige Tur-
kije is voor Nederlandse begrippen enorm
groot. Hemelsbreed gemeten is de afstand
oost-west ongeveer 1700 km., en van noord
naar zuid ongeveer 700. De afstand over de

weg is nog aanmerkelijk groter. Door de geo-
grafische gesteldheid wordt het land verdeeld
in van elkaar afgescheiden en duidelijk van
elkaar verschillende gebieden. De noordkust,
het vroegere Pontus, Paphiagonia en Bithy-
nia, wordt door het Pontische gebergte, dat
min of meer parallel met de kust loopt, van
het binnenland afgesloten. Zij gaat via het
gebied bij de zeeéngten, het vroegere Mysia,
over in de Aegaeïsche westkust, Troas,
Aeolia en lonia, die vanaf het begin van het
Ie millennium bewoond is geweest door
Grieken, en waar de bergketens bijna dwars
op de kust staan. Via het zeer ruige Caria
komt men bij de zuidkust, bestaande uit
Lycia, Pisidia. Pamphylia, Lycaonia en
Cilicia. Hier vormt liet Taurusgebergte een
grote hindernis voor contact met het noor-
den. Het oosten bestaat uit hoge en ontoe-
gankelijke gebergten, die deels tot het Pon-
tisch massief, deels tot de Taurus behoren.
Het overblijvende gedeelte wordt globaal
gezien gevormd door de Anatolische hoog-
vlakte, met als belangrijkste streken Lydia,
Phrygia en Cappadocia.

Overzicht van de geschiedenis
Het is niet eenvoudig de geschiedenis van
Turkije samen te vatten. Zeer uiteenlopende
culturen hebben elkaar in de loop van de
eeuwen opgevolgd. Bovendien is het land zo
groot dat er dikwijls tegelijkertijd verschil-
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lende beschavingen zijn geweest met hun
eigen centra. De in elkaar grijpende en elkaar
overlappende gegevens te ontwarren is vaak
ondoenlijk. De grote lijnen suggereren dan
ook afgesloten eenheden en duidelijke be-
grenzingen, die niet reéel zijn.

Haqilar en Çatal-Hüyük
Hoewel er tal van andere prehistorische vind-
plaatsen bekend zijn, zij er twee zo spectacu-
lair dat ze enige extra aandacht verdienen, en
wel die te Haçilar en te Çatal-Hüyük. Ze
dateren uit het 7e en 6e millennium vóór
Christus. Het zijn echte steden geweest en
volstrekt niet primitief, zoals de ouderdom
zou doen verwachten. De woningen waren
groepsgewijze gebouwd rond binnenhoven
en de muren waren fraai versierd met reliëfs
en schilderwerk. De tempels waren boven-
dien nog verfraaid met gestileerde stierekop-

pen, die echte horens hadden. Het aardewerk
was mooi van vorm en met allerlei motieven
beschilderd. De bewoners van deze plaatsen
beoefenden al op ruime schaal de landbouw!

De Hatti
Het oudste volk waarvan de naam bekend is
uit gegevens van de Hethieten, is dat der
Hatti. In Mesopotamische geschriften wordt
Turkije het land van de Hatti genoemd, en
ook de Hethieten blijven deze naam gebrui-
ken als zij zich van het gebied hebben mees-
ter gemaakt. Het belangrijkste centrum was
Alaca-Hüyük. De meest opvallende vondsten
vormen de zg. standaarden, metalen voor-
werpen waarvan men veronderstelt dat ze
een rituele betekenis hebben.

De Hethieten
Vanaf ongeveer 2500 vóór Christus beginnen
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de Indo-Europese Hethieten in Anatolië
binnen te dringen. Langzamerhand wordt
hun invloed groter en ontstaat er rond 2000
een mengcultuur. De Hattische en Hethitische
elementen hebben elkaar in positieve zin ge-
stimuleerd en ze werden via de Assyriërs aan-
gevuld met Mesopotamische. Afzonderlijke
stadstaatjes, die door veroveringen hun
macht steeds verder uitbreidden, traden op
de voorgrond. Belangrijk en tevens zeer be-
zienswaardig is Kanesh (= Nesa), het tegen-
woordige Kültepe bij Kayseri. Duizenden
spijkerschrifttabletten, de oudste geschreven
bronnen in Turkije, zijn er in de Assyrische
wijk van de stad gevonden. Een ander cen-
trum, dat vooral in latere tijd een grote rol
zal spelen, is Hattusas bij het tegenwoordige
Bogazkale, dat vroeger Bogasköy heette.
Rond 1750 heeft zich uit de vele kleine
staatjes één groot Rijk gevormd, het Oud-
Hethitische Rijk (± 1750-1450). Het wordt
bewoond door mensen die het “volk van
Haïti’ genoemd worden, omdat ze het land
van de vroegere Hatti bewonen. Ze heten
ook wel Nesiërs, omdat ze de Nesische taal
spreken (vgl. Kanesh = Nesa). De moderne
benaming Hethieten is afgeleid uit de Bijbel,
waar ze de ‘zonen van Heth’ worden ge-

noemd. Hun taal behoort tot de Indo-
Europese groep; hun schrift is ofwel Assy-
risch spijkerschrift ofwel Hethitische hiëro-
glyfen.
Het hoogtepunt van de Hethitische cultuur
valt tussen 1450 en 1200: het Groot-Hethi-
tische Rijk. In die tijd is het één van de drie
belangrijkste staten van het Nabije Oosten,
en komt o.a. met de Egyptenaren in conflict.
In de beroemde slag bij Kadesj (in de buurt
van het tegenwoordige Homs in Syrië) vecht
in 1285 de Hethitische koning Muwatallis
tegen farao Ramses II. De afloop hiervan
wordt door de farao op de muren van zijn
tempels in Karnak, Luksor en Abu Simbel
uitvoerig als een overwinning beschreven
terwijl hij in feite de aftocht heeft geblazen.
En hoewel het nog zestien jaar duurde voor
hij een Eeuwig Verdrag van vriendschap met
de ‘ellendelingen van Hatti’ sloot, is het dui-
delijk dat de Hethieten door de slag bij
Kadesj zeer in macht en aanzien waren geste-
gen. Van dit beroemde verdrag is een Egyp-
tische en een Hethitische versie bewaard ge-
bleven. Het bewijst duidelijk dat de Hethie-
ten geduchtere tegenstanders waren dan
Ramses II wil toegeven. Centrum van deze
macht en hoofdstad van dit rijk is het reeds

1 Aardewerk van Çatal-Hüyük (±5000 v. Chr.). 2 Onderdeel van de processie der goden in Yazi-
likaya (±1250).
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genoemde Hattusas. Het is omgeven met
een indrukwekkende cyclopische muur waar
een poteme(gang) onderdoor loopt zoals die
van de burcht van Tiryns, en waarvan één
met leeuwen versierde poort (zie afbeelding
op de kalender) onwillekeurig herinneringen
oproept aan de leeuwenpoort te Mycene’.
Grote tempelcomplexen met talrijke voor-
raadkamers zijn opgegraven, paleizen met de
paleisadministratie en het archief in Assy-
risch spijkerschrift, dat al ontcijferd en dus
leesbaar is! Het mooist is ontegenzeglijk het
heiligdom van Yazilikaya (= beschreven rots)
op enige kilometers afstand van de stad.
Daar zijn in een rotskloof langs beide zijden
de goden der Hethieten uitgekapt als in een
optocht gericht naar een centraal punt, waar
de oppergod en zijn gemalin elkaar ontmoet-
ten.
In de Hethitische teksten wordt naast vete
andere ook het rijk van de Akkiyawa
genoemd. Dit heeft wellicht in het zuid-wes-
ten gelegen en mag misschien met de Griekse
Achaeërs verbonden worden. In liet noord-
westen van de Aegaeische kust ligt in deze
tijd Troia VI. Deze en vele andere rijken zijn
voor het merendeel in verband te brengen
met de grote Indo-Europese volksverhuizing,
die tegen het einde van het derde millennium
heeft plaatsgehad. Zo zijn er ook relaties met
de Midden-Helladische staten van Grieken-
land, al zijn die moeilijk te bewijzen.

Nieuwe volksverhuizingen
Het zg. Homerische Troia (VI en VIIa) dat
eeuwenlang een soort bolwerk is geweest
tegen invallen vanuit Europa, wordt in ± 1275
door een aardbeving en daarna in ± 1240
door de Achaeërs verwoest. Vanaf ± 1200
vallen horden Thraciërs Azië binnen en be-
stormen het Hethitische Rijk. Rond 1180
houden de geschreven bronnen van Hattusas
plotseling op. In de annalen van de Assy-

rische koning Tiglat-Pilesar (1112-1074)
wordt melding gemaakt van de volkeren die
Troia en Hattusas onder de voet hebben
gelopen en nu voor de grenzen van Assyrié
staan. De Egyptische farao Ramses III (1197-
1165) maakt o.a. melding van de ondergang
van Karchemisj op de grens van Turkije en
Syrië, en noemt de volkeren die zijn rijk
waren binnengedrongen de ‘Zeevolkeren’
welke naam geïnterpreteerd moet worden
als de volkeren van de andere kant van de
zee, daar hij zelf zegt dat ze met ossewagens
komen. Onderdeel van deze volksverhuizing
zijn ook de Doriërs in Griekenland geweest.
De gevolgen van de invallen zijn catastrofaal
geweest. In centraal Anatolië werden alle
steden verwoest en ontstaan er tot de tijd
van de Phrygiërs geen nieuwe. In Zuidoost-
Anatolië en Noord-Syrië handhaafde zich
een deel van de Hethitische beschaving,
het   Neo-Hethitische   Rijk.   Belangrijke
vondsten uit deze tijd zijn gedaan in Kara-
tepe (± 730). Van zeer grote waarde is een
tweetalige inscriptie met neo-Hethitische
hiëroglyfen en oud-Phoenicische letterte-
kens. Dit zijn de laatste gegevens van de
Hethieten zelf. De Assyrische, Aramese en
Phoenicische invloeden werden zo sterk,
dat het eigen karakter van de Hethieten ver-
loren ging. Daarmee verdwenen de laatste
resten van een machtig volk, dat duizend jaar
een grote rol had gespeeld in de geschiedenis
van Anatolië. Herodotus heeft niet van hen
geweten. Slechts de naam en vage reminiscen-
ties bleven in de Bijbel bewaard, echter
zonder dat men precies wist wat men ermee
moest aanvangen. Pas sinds het einde van de
vorige eeuw konden de Hethieten moeizaam
ontrukt worden aan de vergetelheid waarin
zij tientallen eeuwen gedompeld waren ge-
weest.

180



Urartu
Rond 900 vóór Christus ontstaat in het
uiterste oosten van Turkije het Urartische
Rijk. De cultuur had een duidelijk Assyrisch
stempel en werd gedragen door de bewoners
van Urartu (= land van Ararat). Het meest op-
vallende exportproduct waren grote bronzen
bekkens versierd met mensen- of dieren-
hoofden die terug zijn gevonden in Phrygia,
Griekenland en Etruria. De verdere invloed
op Turkije is beperkt geweest.

De Phrygiërs
Tot de Indo-germaanse stammen die vanaf
1200 in Azië zijn binnengevallen, behoren
ook de Phrygiérs. Eerst tegen liet midden
van de achtste eeuw wordt een verenigd
koninkrijk gevormd. Midas, koning van de
Mydoniërs (= Macedoniërs), is de belang-
rijkste vorst geweest. Misschien was het deze
Midas op wie het bekende Griekse verhaal
van de ezelsoren betrekking heeft (hoewel
dat eigenlijk niets anders is dan een verkla-
ring voor de Phrygische muts). Het Phrygische
Rijk heeft slechts kort bestaan (725-675) en
werd verwoest door de Cimmeriërs, een
rondtrekkend volk uit de steppen van Zuid-
Rusland dat in Anatolië grote verwoestingen
heeft aangericht. De belangrijkste vondsten

komen uit de hoofdstad Gordion, gesticht
door Gordios. (Van hem is vooral de Gordi-
aanse knoop bekend, die later door Alexan-
der de Grote werd doorgehakt). De stad was
omgeven met meer dan tien meter hoge
muren en vele gebouwen waren van het
bekende megaron-type. Rondom de stad
liggen talrijke grafheuvels. De hoogste hier-
van heeft een doorsnee van 300 meter en is
nu nog meer dan 50 meter hoog. Via een
lange gang komt men in de grafkamer, die
voortreffelijk bewaard is gebleven. Het graf
wordt nu eens aan Midas, dan weer aan
Gordios toegeschreven. Van de vele bijgaven
wordt een klein deel in een imiseuin ter
plaatse bewaard, terwijl de rest is overge-
bracht naar Ankara.
Hoewel er tot ongeveer 300 nog verschillen-
de bloeiperioden van de Phrygische cultuur
zijn geweest, is de omvang van het rijk niet
meer te vergelijken met die uit de tijd van
Midas. Echter ook na de 7e eeuw is de Phry-
gische invloed op de ontwakende Griekse
steden duidelijk waarneembaar. Metalen en
houten siervoorwerpen, aardewerk en textiel
wei den uitgevoerd en minstens één letter van
het alphabet, nl. de sampi (    of    met de
klankwaarde ss of sch en de cijferwaarde 900),
hebben de Griekse steden van Klein-Azië aan
de Phrygiërs te danken.
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9 m hoog (±725).

4 Graf van Gordios of Midas (725 of ±700).



De Cariërs, Lyciërs en Lydiërs
In dezelfde tijd bloeien ten westen en zuid-
westen van het Phrygische woongebied de
culturen van de Cariërs, Lyciërs en Lydiërs.
Van het Carische volk zelf is weinig bekend,
vooral omdat de Carische inscripties nog niet
ontcijferd zijn. Het is niet duidelijk tot.
welke groep de taal gerekend moet worden.
De Cariërs zelf beweren dat ze autochthoon
zijn, terwijl Herodotus vertelt dat ze in de
Minoïsche tijd op de eilanden gewoond
hebben. De bekendste vertegenwoordiger
van dit volk is de satraap Mausolus (377-
353), voor wie Artemisia, zijn weduwe, een
zeer mooi grafmonument bouwde, het
Mausoleum.
De taal van de Lyciers behoort net als die
van de Lydiers tot de Indo-europese talen-
groep, ook al bevat ze een groot aantal
oudere elementen. Overblijfselen van de Ly-
cische beschaving zijn o.a. nog te zien in
Xanthus en Myra. Goed bewaarde Lycische
monumenten, vooral graven, maken een
bezoek aan deze steden beslist de moeite
waard. Uit de mythologie is Lyciè bekend als
het land van de Chimaera. Bellerophon ver-
richtte er zijn heldendaden in opdracht van
koning Iobates.
Van het Lydische Rijk was Sardes de hoofd-
stad. Lange tijd is zij het centrum geweest
van politieke macht en cultuur in Klein-Azië.
De Lydische koningen zijn in het algemeen
de Griekse steden zeer welgezind geweest en
over en weer hebben talrijke contacten
bestaan. Groot is hun verdienste voor de
handel door de uitvinding van gemunt geld.
Hun belang voor de Griekse mythologie
blijkt uit de verhalen over koning Tantalus
(volgens anderen was hij een Phrygiër) en
zijn kinderen Pelops en Niobe. Uit de
geschiedenis is vooral Croesus (± 560-546)
bekend. Hij was de rijkste man van zijn tijd
en meende op grond daarvan ook de geluk-

kigste te zijn. In zijn legendarische gesprek
met de Athener Solon probeert deze hem
van het tegendeel te overtuigen en waar-
schuwt hem voor de toekomst. Uitvoerig
vertelt Herodotus dan hoe slecht het met
hem afloopt. Op grond van een verkeerde
interpretatie van het Delphische orakel: ‘Als
U tegen de Perzen zult optrekken, zult U een
groot rijk verwoesten’, begon hij een oorlog
tegen de Perzische koning Cyrus en vernie-
tigde een groot rijk, en wel dat van hemzelf.
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Na de inname door de Perzen werd Sardes
tot belangrijkste steunpunt van de westelijke
gebieden. Hier eindigde de Koningsweg, die
in Susa begon en die gebruikt werd door de
koninklijke koeriers. Sinds Alexander de
Grote was de stad helemaal gehelleniseerd
en behoorde ze tot het machtsgebied van de
Seleuciden.

De Griekse steden
De Griekse steden van Klein-Azië hebben
vanaf hun stichting blootgestaan aan vele
invloeden, waarvan die uit de steden van
Griekenland en die der Phrygiërs, Cariërs,
Lyciërs en Lydiërs de belangrijkste waren.
Als in de loop der jaren de banden met het
moederland steeds losser zijn geworden, ont-
staan er langs de Aegaeïsche kust zelfstan-
dige centra van Griekse cultuur. Vooral de
Ionische handelssteden hebben een grote
bloei gekend en hadden op hun beurt een
niet te onderschatten invloed gehad op
Griekenland zelf. Met name op het gebied
van de litteratuur, de wetenschap en de
architectuur zijn de verdiensten buitenge-
woon. Reeds in de 7e en 6e eeuw, dus vóór

de opkomst van Athene, hebben ze mensen
van formaat voortgebracht. Men hoeft
slechts te denken aan Thales van Milete en
andere Ionische natuurfilosofen, aan Sappho
van Lesbus, Alcaeus van Mytilene, Terpander
van Antissa (op Lesbus), aan de dichters van
de Homerische epen, de rol die het Ionisch
als litteraire kunsttaal gedurende de hele
Griekse cultuur heeft behouden, en het feit
dat onder het archontaat van Euclides (403-
402) in Athene het Ionische alfabet is inge-
voerd. Tempels als die van Artemis in Ephe-
se en van Apollo in Didyma behoren tot de
grootste die er in de Oudheid gebouwd zijn.
Net als in Griekenland zelf is er echter
nauwelijks sprake geweest van politieke een-
heid, hetgeen hun vaak te staan is gekomen
op het verlies van hun vrijheid. Opvallend is
dat zelfs tijdens dergelijke periodes de wel-
vaart niet merkbaar achteruit is gegaan. Van-
wege hun enorme belang voor de handel en
dus het duidelijke eigenbelang van de bezet-
ter zijn ze meestal goed behandeld.
Als ze na wisselende vrijheid of afhankelijk-
heid van de Perzen gedurende de 6e en 5e
eeuw in 334 door Alexander de Grote wor-
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den bevrijd, ontstaat er opnieuw een moge-
lijkheid tot politieke samenwerking en eco-
nomische eenheid, welke echter door de
vroegtijdige dood van de wereldveroveraar
niet gerealiseerd kan worden. De verdeling
van het gebied tussen Alexanders generaals
Antigonus, Seleucus, Lysimachus en Antio-
chus is aanleiding tot twisten die meer dan
een eeuw duren. De koningen van Bithynia
en van Pontus – gebieden waar Alexander
nooit geweest was en die dus ook niet tot
zijn rijk behoorden – probeerden van de
ruzies misbruik te maken en streefden zelf
machtsuitbreiding na. Eerst de Romeinen
hebben met veel moeite en tegenslag het
gebied van Anatolië weer gepacificeerd.
Ondanks alle politieke woelingen is er in de
Hellenistische tijd een grote economische
bloei geweest. Het contact met het Oosten
heeft de handel enorm doen toenemen.
Bovendien werden de schatten die waren
buitgemaakt geïnvesteerd in handel en
nijverheid. Steden als Alexandria, Rhodus,
Pergamum en Ephese waren wereldcentra
van de handel en bolwerken van de weten-
schap die het tegen Athene konden opnemen.

De Pax Romana in Klein-Azië
Rond 50 vóór Christus was heel Klein-Azië
in de vorm van provincies opgenomen in het
Romeinse Rijk. Gedurende de Ie en 2e eeuw
van onze jaartelling was het bestuur over liet
gebied redelijk goed. De Pax Romana bracht
de steden enerzijds grote rijkdom en voor-
spoed, maar beroofde hen anderzijds van de
prikkel die uitgaat van een gewapend con-
flict. Met de groei van de welvaart ging de
verfraaiing van de steden gepaard. Overal
werden de kleinere, Hellenistische bouw-
werken vervangen door grotere van het Ro-
meinse type. Talrijke theaters, tempels,
markten en andere openbare gebouwen ver-
rezen in veel steden. Burgers probeerden

elkaar te overtroeven in het doen van schen-
kingen aan de gemeenschap.
Als in de 3e eeuw de tijd van de soldaten-
keizers aanbreekt, heeft Klein-Azië ernstig
te lijden van doortrekkende Romeinse legers
en van zware belastingen. Met de verarming
neemt het aantal bewoners af, een verschijn-
sel dat in negatieve zin nog versterkt wordt
door de pest, die in het midden van de 3e
eeuw naar schattingen ongeveer de helft van
de bevolking een verschrikkelijke dood heeft
gebracht. Bovendien wordt van 258-262 liet
gebied geteisterd door invallen van de
Gothen, de eerste vijandelijke legers sinds
Mithridates van Pontus.

De Oost-Romeinse en Byzantijnse periode
Ook de innerlijke kracht van het Romeinse
Rijk wordt steeds meer uitgehold. Sinds
Constantijn de Grote (306-337) en Theodo-
sius (379-395) is de invloed van het Christen-
dom toegenomen. In liet westen gaat de Ger-
maanse macht overheersen, in het oosten
wordt ze met succes teruggedrongen. Als na
476 alleen het Oost-Romeinse Rijk over-
blijft, wordt Constantinopel de nieuwe
hoofdstad en vormt Klein-Azië de rugge-
graat van een rijk dat tot 1453 tegen de op-
dringende Seldsjoeken en Osmanen met wis-
selend succes weerstand kan bieden.

Naast deze algemene lijnen van de geschiede-
nis der Griekse steden op de Aegaeïsche kust
is het nodig van enige de geschiedenis meer
in het bijzonder na te gaan. Dit is des te
noodzakelijker omdat ze afgezien van de
Romeinse tijd nooit een politieke eenheid
hebben gevormd. Hun wederwaardigheden
zijn zeer uiteenlopend geweest. Gekozen is
voor die steden, die in hun tijd centra waren
van handel, cultuur en wetenschap, en wel
voor Ephese met de cultus van Artemis,
Milete met het religieuze centrum Didyma
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en Pergamum met de cultus van Asclepius.

Ephesus
De stad werd gesticht rond 1000 vóór Chris-
tus, volgens Pausanias en Strabo door
Ionische kolonisten onder leiding van
Androchis, zoon van Codrus, de koning van
Athene. Het gebied waar ze zich vestigden,
was bewoond door Lydiërs en Cariërs en lag
rond het heiligdom van de grote Anatolische
moedergodin Cybele. Ze sloten met de oor-
spronkelijke bewoners een overeenkomst en
stelden hun godin op gelijke hoogte met
Artemis. In de tweede helft van de 7e eeuw
werd de stad verwoest door de Cimmerièrs,
maar in de 6e eeuw bloeide ze weer als nooit
tevoren. Twee redenen vooral hadden haar

opbloei bevorderd: de gunstige ligging aan de
monding van de Caystrus in het midden van
de kust van Klein-Azië en het heiligdom van
Artemis-Cybele, dat sedert oeroude tijden
een pelgrimsoord was. Ten gevolge van een
conflict met Croesus van Lydië werd de stad
weer verwoest en werden de bewoners
gedwongen zich enkele kilometers verder
landinwaarts te vestigen. De nieuwe stad had
geen stadsmuur en was militair gezien van
geen betekenis, maar omdat de tempel van
Artemis en de haven gespaard waren geble-
ven, herstelde de welvaart zich snel. Onder
de Lydiërs, de Perzen en als lid van de
Attische Zeehond bleef haar voorspoed on-
verminderd voortduren, ook nadat ze bij de
koningsvrede (386) weer aan de Perzen was
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toegevallen. Ze bleef Perzisch tot de komst
van Alexander de Grote. Na diens dood
kwam ze met de rest van Ionië in handen
van zijn generaal Lysimachus. In deze tijd
dreigde de haven dicht te slibben door af-
zettingen van de Caystrus. Aangezien dit het
einde van de zeehandel en dus de ondergang
van de stad veroorzaakt zou hebben, deed
Lysimachus de bewoners verhuizen en
bouwde een nieuwe stad op de plaats waar
nu de ruïnes nog te zien zijn. Ze had een
ommuring van 9 kilometer lang en 10 meter
hoog.
Tijdens de oorlogen van de Diadochen koos
ze wisselend de zijde van de Seleuciden van
Syrië en de Ptolemaeën van Egypte. Ten
slofte kwam ze in bezit van de koningen van
Pergamum en werd door koning Attalus III
bij testament aan de Romeinen vermaakt
(133). Dit belette haar echter niet om tijdens
de oorlog van Mithridates VI van Pontus
tegen de Romeinen mee te doen aan de
‘nacht van Ephese’ (88), waarin verspreid
over Klein-Azië 80.000 Romeinen werden
vermoord. Ten tijde van Caesar had ze
ernstig te lijden van zware schattingen. In de
vroege keizertijd groeide ze uit tot het groot-
ste handelscentrum ten westen van liet Tau-
rusgebergte en telde ongeveer een kwart mil-
joen inwoners
Bij alle voorspoed bleef het gevaar voor
dichtslibben van de haven bestaan. Verschil-
lende pogingen zijn aangewend om dit te
voorkomen. Er werd een havenhoofd in de
zee gebouwd, Nero liet de haven uitbaggeren
en Hadrianus liet zelfs de loop van de Cays-
trus verleggen. Niets heeft geholpen. Het
hele gebied is verzand en de antieke haven
van Ephese ligt tegenwoordig ongeveer 5
kilometer van de zee verwijderd.
Toen de haven onbruikbaar was geworden en
de verbinding met de zee verdwenen was,
was de welvaart van Ephese voorbij. De

bevolking vestigde zich in de loop der tijden
meer landinwaarts rond de grote kerk van de
H. Johannes, die keizer Justinianus in de 6e
eeuw had laten bouwen.

Miletus (Milete)
De stad zou oorspronkelijk bewoond zijn
geweest door autochthone Cariërs en immi-
granten uit een stadje Miletus op Creta, die
er zich in het begin van het 2e millennium
zouden hebben gevestigd. Zij heeft weinig te
lijden gehad van de volksverhuizingen tegen
het einde van het 2e millennium, en is ont-
komen aan de verwoesting zoals die in
Griekenland door de Doriërs is aangericht
en die voor de continuïteit van de cultuur zo
funest is geweest. Ze werd wel gehelleniseerd
doordat er zich veel kolonisten uit Athene
vestigden.
Reeds in de 8e en 7e eeuw heeft Milete een
grote bloei gekend. Ongetwijfeld was het de
grootste stad van de Griekse wereld. De gun-
stige ligging, gecombineerd met de onderne-
mingsgeest die de Milesiërs van hun Atheense
voorvaderen hadden geèrfd, bezorgde hun de
eerste plaats in de zeehandel van die tijd.
Talloze kolonies hebben ze gesticht langs de
Hellespont, de Zee van Marmara en de
Zwarte Zee (Pontus Euxinus). Gunstige han-
delsverdragen  met  deze  dochtersteden
hebben in hoge mate bijgedragen tot de bloei
van de moederstad.
De bewoners van Milete hebben vaak met
veel succes hun zelfstandigheid verdedigd.
Zij weerden aanvallen van de Lydische
koningen Gyges en Alyattes af, en Croesus
gaf de voorkeur aan een verdrag met hen.
Zelfs de Perzen lieten hun een hoge mate van
vrijheid. Als ze in 500 op aanstoken van hun
eigen tyran Histiaeus tegen de Perzen in op-
stand komen, worden ze in de zeeslag bij het
eiland Lade (494) verslagen. De stad wordt
ontvolkt en verwoest, de tempels geplun-
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derd. Dit was het einde van de gouden eeuw,
een ramp die ook in Griekenland als een
groot onheil werd beschouwd. (Phrynichus
van Athene schreef zelfs een tragedie met als
titel: ‘de Inname van Milete’. Hierover vertelt
Herodotus dat de dramatische voorstelling
van de rampen, die de bevriende en stamver-
wante stad getroffen hadden, bij de toe-
schouwers zoveel verdriet teweeg bracht,
dat de dichter met 1000 drachmen beboet
werd en een nieuwe opvoering verboden
werd.)
Binnen één generatie herstelde de stad zich.
Ze werd herbouwd na de nederlaag van de
Perzen in Griekenland en de bevrijding van
de Griekse steden in Klein-Azië. Als lid van
de Attische Zeehond betaalde ze een bijdrage
die nauwelijks minder was dan die van
Ephese. Toch is Milete nooit meer geworden
wat het was. De Atheense overmacht ter zee
had de stad beroofd van haar leidende rol als
zeevarende mogendheid. In het algemeen is
haar lot vergelijkbaar met dat van de andere
Ionische steden in Klein-Azië: nu eens in
Griekse handen dan weer onder Perzische
hegemonie. Toen in 334 Alexander de Grote
hij de stad kwam, lag er een Perzisch garni-
/oen. Tijdens een hevige bestorming werd ze
ingenomen en grotendeels verwoest.
In de Hellenistische tijd is zij in bezit
geweest van de Antigoniden van Macedonië,
van Lysimachus, de Seleuciden van Syrië, de
Ptolemaeën van Egypte en ten slofte van de
Romeinen. In de Romeinse provincie Asia
was Miletus een vrije stad, rijk en welvarend
als de andere, met vele, mooie gebouwen.
Het slib van de Maeander vormde echter een
steeds grotere bedreiging. Rond de 4e eeuw
na Christus was de kustlijn verschoven tot
voorbij de haven en was ook Lade geen
eiland meer. In de moerassige gebieden ont-
wikkelden zich enorme hoeveelheden mug-
gen, die de bewoners teisterden. De eens zo

bloeiende stad werd een door koortsen ge-
kweld dorpje: Balat.

Pergamum
De oudste overblijfselen van de stad zijn
gelegen op de top van een berg met steile
hellingen aan drie kanten. Over de oorsprong
is niets bekend. De datering gaat terug tot de
8e eeuw, maar de vondsten uit die tijd zijn
niet Grieks. De stad is niet gekoloniseerd
door de Grieken omdat ze te ver van de zee
lag. Wellicht is ze aanvankelijk niets anders
geweest dan een stevig versterkt roversnest,
waarvan de bewoners vooral leefden van het
uitschudden van kooplui die over de handels-
wegen in de vlakte reisden. In 490 zou ze
door Darius gegeven zijn aan een Griek die
haar aan de Perzen verraden had. Ondanks
de Perzische onderhorigheid ontwikkelt ze
zich tot een Griekse stad. In 399 heeft Xeno-
phon na de tocht van de 10.000 hier zijn
diensten aangeboden aan de Spartaanse veld-
heer Thibron, die na de nederlaag van
Athene in de Peloponnesische Oorlog de
Griekse steden in Klein-Azië wilde bevrijden
van de Perzische overheersing. Vervolgens
wordt de stad pas weer genoemd na de dood
van Alexander de Grote, wanneer ze met
andere Ionische steden is toegevallen aan
Lysimachus. Deze richtte voor de oorlogs-
buit en krijgskas o.a. in Pergamum een be-
waarplaats in en stelde Philetaerus aan als
toezichthouder. Toen Lysimachus in 281 in
een veldslag tegen Seleucus sneuvelde, eigen-
de Philetaerus zich het geld toe en maakte
zich meester van de macht in Pergamum.
Met hem begint de opbloei van de stad. Het
geld dat hem was toevertrouwd, gebruikte
hij om de welwillendheid van de naburige
steden te kopen. Met de Seleuciden bleef hij
op goede voet.
Onder zijn adoptiefzoon Eumenes wordt de
macht verder uitgebreid. Attalus I, adoptief-
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zoon van Eumenes, is vooral bekend van-
wege het feit dat hij de Galliërs verslagen
heeft. Hij sluit zich als bondgenoot aan bij
de Romeinen, die zich vanaf het einde van
de derde eeuw gaan bezighouden met Mace-
donië, dat Hannibal gesteund heeft in de
tweede Punische Oorlog (281-202). Van dit
bondgenootschap heeft vooral Eumenes II
voordeel getrokken. Voor trouwe dienst
belonen de Romeinen hem na de slag bij
Magnesia (190) tegen Antiochus de Grote
met het grootste deel van diens bezittingen
in Klein-Azië. Dan heeft Pergamum het top-
punt van zijn macht en voorspoed bereikt,
gebaseerd op de gunst der Romeinen én op
hun weerzin zichzelf met het beheer over
gebied in het oosten te belasten. Eumenes II
gebruikte de rijkdom voor de verfraaiing van
de stad. Tot dan toe was alleen de top van de
berg bewoond geweest. Hij liet nu ook de
hellingen terrasgewijze bebouwen en omgaf
het geheel niet een nieuwe muur. Uit zijn
tijd dateren o.a. de beroemde bibliotheek en
het grote altaar van Zeus. Trouwens alle
Attaliden waren enthousiaste begunstigers
van kunst en cultuur. Aan het hof verzamel-
den zij vooraanstaande kunstenaars, dichters,
wijsgeren en wetenschapsmensen. Zo kreeg
Pergamum een naam die kon wedijveren met
die van Athene en Alexandrië.
Toch was niet alles pais en vree. Eumenes II
moest zijn rijk en zijn welvaart verdedigen
tegen jaloerse vijanden, o.a. tegen koning
Pharnaces van Pontus en koning Prusias van
Bithynié, die geholpen werd door Rome’s
erfvijand Hannibal. Bovendien nam hij deel
aan de oorlogen der Romeinen. Zo hebben
in de beslissende slag tegen Macedonië bij
Pydna (168) ook Pergameense troepen mee-
gevochten.
Attalus III was excentriek, achterdochtig en
wreed. Hij hield zich vooral met de weten-
schap bezig, en bij voorkeur met het bestu-

deren van geneeskrachtige en giftige planten.
Gehaat bij zijn onderdanen stierf hij in 133
en vermaakte zijn rijk aan de Romeinen.
Hoewel dit lijkt op een misplaatste grap, was
het toch niet anders dan een rechtstreeks
gevolg van de bestaande situatie. Daar Perga-
mum eigenlijk volledig afhankelijk was van
de Romeinse welwillendheid en vroeger of
later het hele oosten toch zou worden inge-
lijfd, heeft Attalus III deze gang van zaken
alleen maar wat verhaast. Het Pergameense ge-
bied werd de Romeinse provincie Asia.
Pergamum zelf bleef volgens de wil van
Attalus III en met instemming van de Ro-
meinen een vrije stad. Vrijheid in een Ro-
meinse provincie bleek echter heel iets
anders dan men verondersteld had. Als dan
ook Mithridates van Pontus in 88 vóór Chris-
tus de provincie binnenvalt en zich opwerpt
als bevrijder van de Griekse steden, sluit
Pergamum zich meer dan bereidwillig aan. In
de ‘nacht van Ephese’ worden alle Italische
inwoners vermoord. Vier jaar lang is de stad
het hoofdkwartier van de oorlog. Dit is haar
laatste poging geweest om nog een zelfstan-
dige rol in het politieke spel te spelen. Na
deze oorlog valt haar geschiedenis samen met
die van de rest van de provincie.
Tot in onze tijd is de naam Pergamum
blijven voortbestaan en wel in het woord
perkament. Het gebruik van dit materiaal als
schrijfpapier is te danken aan een interessan-
te gebeurtenis uit de geschiedenis van de
stad. De Latijnse schrijver Varro vertelt, dat
Ptolemaeus Epiphanes (205-189) de uitvoer
van papyrus verbood, omdat de bibliotheek
van Pergamum groter dreigde te worden dan
die van Alexandria. Hierdoor kon hij echter
Eumenes II (197-159) niet afremmen in zijn
bibliomanie. Deze liet bij gebrek aan echte
papyrus geprepareerde dierehuiden als ver-
vangingsmiddel gebruiken, dus Pergameens
‘papier’, een mogelijkheid die reeds langer
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bekend was, maar voor litteraire wéricén tot
dan toe niet gebruikelijk was geweest.
Samenhangend hiermee gaat ook de huidige
vorm van het boek (codex) ontstaan met
aparte bladen, en raakt langzamerhand de
papymsrol steeds meer in onbruik.

Met al deze feiten is veel verteld en veel niet
verteld. Over kerken, kloosters, muurschil-
deringen zoals in Cappadocia, moskeeën en
andere cultuurhistorische bezienswaardig-
heden van grote klasse is geen woord gezegd,

hoewel er bibliotheken over volgeschreven
zijn. Het beste is om zelf te gaan kijken. Tur-
kije is veel te weinig bekend en we realiseren
ons niet voldoende dat dit met cultuur en
archeologica zo rijk gezegende land ook aan
de wieg van onze beschaving gestaan heeft.
Met dit artikel hoopt de samensteller in ieder
geval een kader geboden te hebben waarin de
gegevens van de Imago-kalender iets beter
kunnen worden geplaatst. Degene die meer
wil weten, zij verwezen naar de litteratuur-
lijst.

Archeologische gidsen met historische begeleiding:
G.E. Bean: Aegean Turkey, London, 3rd ed.,
1972; Turkey beyond the Maeander, London
1971; Turkey’s southern Shore, London 1968;
Lycian Turkey, London 1978.
E. Akurgal: Ancient Civilizations and Ruins of
Turkey, Istanbul 1978, 4th ed.
J. Mellaart: The Archaeology of andent Turkey,
London 1978.

Archeologische gidsen, tevens reisverslagen:
Freya Stark: Ionia, London 1954; Alexander’s
Path (trom Caria to Cilicia), London 1970, 2nd ed.
Sybille Haynes: Land of the Chimaera (South-West
of Turkey), London 1974.

Algemene reisgidsen met culturele toelichtingen:
Turkije in de bekende series van Les Guides Bleus,

Baedeker en Der Grosse Polyglott.
R. Blijstra: Reiziger in Turkije, Amsterdam 1966.
D.L. Broeder: Toerist in Turkije, Utrecht (z.j.)
(vooral geschreven om mensen aan te moedigen een
reis naar Turkije te ondernemen, en daarom van
harte aanbevolen).

Geschiedkundige en cultuurhistorische werken:
Zonder andere werken onrecht te willen doen zij
alleen verwezen naar de Time-Life serie: Het ont-
staan van de Mensheid, o.a.: De eerste Boeren (over
Haçilar en Çatal-Hüyük). De eerste Steden (id.). De
eerste Imperiumbouwers (over de Hethieten). De
Perzen. Het ontstaan van het schrift.
J. Lehmann: De Hettieten, Baarn  1975.
C. W. Ceram: Smal Ravijn en Zwarte Berg, Amster-
dam 1955 (over het Hethietenrijk tussen Bogasköy
en Karatepe).
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9 Bisschopskerk van Sint-Nicolaas (Vroeg-Byzan-
tijnse tijd).

10 Moskee van de bouwmeester Sinan (eind 16e
eeuw) in Edirne (Hadrianopolis) ten noord-
westen van Istanbul.



Onder deze titel is van 5 juni tot 20 septem-
ber een tentoonstelling te zien in het Allard
Pierson Museum die in het kader van het
350-jarig bestaan van de Universiteit van
Amsterdam is georganiseerd.
Het centrale thema van dit jubileum is name-
lijk: ‘Amsterdam en Universiteit’. Een werk-
groep bestaande uit studenten Kunstgeschie-
denis en Archeologie heeft de tentoonstel-
ling voorbereid.
De bedoeling van de tentoonstelling, catalo-
gus en diaprogramma’s is de ‘klassieke vor-
mentaal’,   toegepast   in   Amsterdamse
gebouwen, uit te leggen: wat zijn de klas-
sieke elementen, waar komen ze vandaan en
hoe zijn ze hier verwerkt. De z.g. ‘ovale zaal’
van het Allard Pierson Museum dient als
informatiecentrum (uitleg en documentatie
aan de hand van foto’s, tekeningen, maquet-
tes etc.), van waaruit de bezoekers met een
informatieblad ‘erop uit gestuurd worden’
om uitgestippelde wandelingen langs klassi-
cistische bouwwerken te maken. Het is de
bedoeling dat bezoekers – er wordt vooral
ook aan schoolklassen gedacht – hun kennis
in feite toetsen, dwz. op straat staande voor
de klassicistische gebouwen zelf.
In een speciale afdeling van de tentoonstel-
ling wordt de aandacht gevestigd op een
ander aspekt van het ‘klassieke’ uiterlijk van
Amsterdam, nl. het feit dat vele woorden die
men in het stadsbeeld aantreft van Griekse

of Latijnse oorsprong zijn. De foto’s en
teksten die dit onderdeel verduidelijken zijn
gemaakt door leerlingen van de Van der
Waalsscholengemeenschap in Amsterdam,
onder leiding van de leraar klassieke talen,
Charles Hupperts.

Het Klassiek Seminarium: verhuisd van
Singel 421 naar Oude Turfmarkt 129

Een wandeling

Om een indruk te geven van het klassieke
uiterlijk van Amsterdam, stel ik voor om een
kleine wandeling te maken: van Singel 421
naar Oude Turfmarkt 129, een tocht die het
Klassiek Seminarium begin vorig jaar tijdens
zijn verhuizing heeft afgelegd. Hemelsbreed
is het een afstand van slechts enkele honder-
den meters; opvallend zijn de vele klassicis-
tische (Universitaire) gebouwen.

Voordat we de wandeling maken is het nodig
iets te zeggen over het begrip klassicistische
architectuur. Het wordt gehanteerd voor ge-
bouwen die elementen bevatten die aan de
klassieke, met name Romeinse, architectuur
zijn ontleend. Sinds het begin van de zeven-
tiende eeuw treedt dit verschijnsel van terug-
grijpen naar de klassieke vormentaal in
Amsterdam op.
Men moet wel bedenken dat het bij Amster-
damse gebouwen nooit gaat om volledige
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1 Vitruvius uitgave van Joannes De Laet, 1649, bij Lodewijk Elzevier in Amsterdam

 



kopieën van voorbeelden uit de Oudheid. De
klassieke elementen zijn via geïllustreerde
architectuur-tractaten en ordeboeken overge-
nomen. Van groot belang zijn de werken van
de bekende zestiende eeuwse Italiaanse
architecten: Sebastiano Serlio, I Setti libri
dell’Architettura (1537), Giacome Vignola,
Regole delle Cinque Ordini (1562), Andrea
Palladio, I Quattro Libri dell’Architettura
(1570) en Vincenzo Scamozzi, Dell’Idea
dell’Architettura Universale (1615, Ned.
vert., Grontregelen der Bouw-const, 1640).
Deze architectuur-tractaten gaan dikwijls
terug op het uitermate belangrijke en enige
uit de Oudheid overgeleverde handboek over
architectuur: De Architectura van Vitruvius.
Het bestaat uit tien boeken die omstreeks 25
v. Chr. zijn geschreven en opgedragen aan
keizer Augustus. In 1415 werd De Architec-
tura ‘herontdekt’ door de Florentijn Poggio
Bracciolini in het klooster van Sankt Gallen
(de z.g. Codex Harleianus). Sindsdien zijn er
vele edities en vertalingen verschenen. De
eerste gedrukte, Latijnse versie stamt uit
1486 (zoals het origineel, zonder illustraties).
Belangrijk is de z.g. ‘Como-editie’ van Cesare
Cesariano in 1521: in het Italiaans en met
vele afbeeldingen. De Vlaming Pieter Coecke
van Aelst (1502-1550) geeft reeds in 1539
een Nederlandse bewerking van Vitruvius uit:
Die Inventie der Colommen. Bovendien ver-
taalde hij Serlio’s werk: Den Eerste Boeck
van Architectura (geïll.). In Amsterdam, bij
Lodewijk Elzevier, werden de boeken van
Vitruvius door Joannes De Laet (in 1649, in
het Latijn) uitgegeven. Op de titelpagina zien
we een afbeelding van de keizer die geïnte-
resseerd Vitruvius’ De Architectura bekijkt
(Fig. 1; exemplaar van het Archeologisch-
Historisch Instituut, Amsterdam). Het is
bekend dat bij voorbeeld Barlaeus de boeken
van Vitruvius las en dat Vossius een grote
Vitruvius-verzameling bezat.

Wat zijn nu de criteria om een Amsterdams
gebouw klassicistisch te noemen? Hier vol-
gen enkele. In de eerste plaats het voor-
komen van de zuilenorden, die hier meestal
tot pilasters zijn gereduceerd, dwz. tot
platte, als het ware in relief tegen de gevel
aan geplakte ‘zuilen’. Vitruvius spreekt in
zijn derde boek over de Ionische orde en in
zijn vierde boek over de Corinthische en
Dorische orden en de Toscaanse tempel.
Serlio plaatst als eerste de vijf orden in de
juiste chronologische volgorde: Toscaans,
Dorisch, Ionisch, Corinthisch en Composiet
(Fig. 2).
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2 Houtsnede van Serlio uit 1540: de vijf orden.



De Amsterdamse pilasters worden gewoon-
lijk op twee manieren aangebracht. In de
eerste plaats volgens de Kolossale orde, dwz.
de pilasters lopen door over verschillende
verdiepingen; ze ‘staan’ dan vaak op een
soort ‘podium’ en ‘dragen’ een fronton. De
relatie met het Romeinse tempel-front is

duidelijk, maar de gevels zijn min of meer
twee-dimensionaal uitgevoerd en in werkelijk-
heid hebben ‘podium’ en pilasters geen
dragende functie (bijv. het zeventiende
eeuwse Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29;
Fig. 3).
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3 Het Trippenhuis van Justus Vingboons, 1662, Kloveniersburgwal 28.

 



Een tweede manier om pilasters aan te
brengen is de superpositie, dwz. het boven
elkaar plaatsen van de verschillende orden,
vaak met architraaf en kroonlijst ertussen
(bijv. Fig. 11). Een klassiek voorbeeld van
superpositie is het Colosseum (Dorisch,
Ionisch, Corinthisch en Composiet).
Een belangrijk aspect zijn verder de propor-
ties van de zuilen en het gebouw, zoals
Vitruvius die precies geeft: voor elke orde
dient een vaste maat-eenheid, de modulus,
gehanteerd te worden; er moet een bepaalde
verhouding bestaan tussen de onderdelen en
het geheel. De tractaten wijken meestal van
de voorschriften van Vitruvius af. De
Amsterdamse bouwmeesters maken er dik-
wijls maar wat van (vanwege liet ruimtege-
brek bijv. bij grachtenhuizen). Ook van de
vaste volgorde van beneden naar boven van
de Dorische, Ionische en Corinthische orden
wordt meestal afgeweken.
Een opvallend veel voorkomend klassiek
element in Amsterdamse gevels is de kroon-
lijst’, deze wordt vaak gecombineerd met een
fries dat soms zelfs met een triglyphen motief
is versierd. De funktie van de vooruitsteken-
de kroonlijst is, net zoals in de Oudheid, het
gebouw tegen regenval te beschermen: het
onderliggende gedeelte blijft droog en via
een goot bovenin wordt het regenwater afge-
voerd.
Verder zien we in Amsterdamse klassicis-
tische gevels een basisprincipe van de Ro-
meinse tempelbouw terugkeren: de frontali-
teit, dwz. alle aandacht is op de voorgevel
gevestigd (de Romeinse tempel is eveneens
uitsluitend aan de voorzijde, via een trap,
toegankelijk). In Amsterdam is de voorgevel
vaak als een ‘decorwand’ vóór de achterlig-
gende (grachten)huizen gezet: het Allard
Pierson Museum (Fig. 10) is hier een goed
voorbeeld van.
Tenslotte worden vele klassieke elementen

los en zuiver als versiering van de gevel
gebruikt Om een voorbeeld te noemen:
festoenen (en ook bucranea’. stiereschedels),
die oorspronkelijk in de sacrale context van
het offeren thuishoren (denk bijv. aan de in
marmer uitgevoerde festoenen die aan de
binnenzijde van de omheining van de Ara
Pacis hangen), dienen in Amsterdam louter
als feestelijke opsmuk van de gevels (Fig. 3
en 11).

Het voormalige gebouw van het Klassiek
Seminarium en de Universiteitsbibliotheek,
Singel 421-425. Fig. 4-6.

Het Klassiek Seminarium was tot de verhui-
zing begin 1981 in een tamelijk klassiek ge-
bouw (Fig. 4) gehuisvest. De gevel (uit 1733)
is axiaal symmetrisch van opzet, de (gesloten)
toegangsdeur is omlijst door gestyleerde Tos-
caanse pilasters en in de kroonlijst boven-
langs is een gesegmenteerd fronton uitge-
spaard, waarin het wapen van Amsterdam
prijkt. Van oudsher was er een logement en
herberg in gevestigd. Na de herberg-periode
plaatste in 1862 het Athenaeum Illustre zijn
zetel in het gebouw; sindsdien kreeg het een
universitaire funktie.

Het ernaast gelegen z.g. Militie-gebouw,
Singel 423 (Fig. 5), staat aan liet prille begin
van de klassicistische bouwgeschiedenis van
Amsterdam. In 1605 werd met de bouw van
dit wapenpakhuis (bushuis) begonnen en het
is in 1606 gereedgekomen, zoals in de top-
gevel te lezen is. Het ontwerp is waarschijn-
lijk van de bekende architect Hendrick de
Keyser. In de topgevel heeft hij als eerste
klassieke versieringsmotieven aangebracht:
gecanneleerde pilastertjes, guttae (traanvor-
mige uitsteeksels), voluten en leeuwekoppen
met geopende bekken (cf. klassieke water-
spuwers). Als we nu door de grote poorten
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met ronde bogen op de begane grond naar
binnen kijken, valt de rust op die heerst in
de   manuscripten-expositiezaal.  Er  zijn
andere tijden geweest: in 1787 werd deze
ruimte als paardestal door de bereden militie
in gebruik genomen.

Dan komen we bij het U.B.-gebouw (Fig. 6):
een detonerende kolos naast het verfijnde
Militiehuis. Toch moet ik ook hier wijzen op
klassicistische trekken, hoe vreemd het ook
mag klinken voor een bouwwerk uit de zesti-
ger jaren van deze eeuw. Voor de ingang zijn
twee rechthoekige zuilen geplaatst en links
en rechts daarvan zijn pilasters tussen de
terugliggende ramen aangebracht, een zeer
klassicistisch gegeven zoals we zullen zien.
De architect die een marmer-lijkende natuur-
steen voor de gevelbekleding gebruikte,
wilde niet zover gaan dat hij de ruimten
tussen de terugliggende ramen van de boven-
verdiepingen van pilasters in superpositie
voorzag (Dorisch, Ionisch, Corinthisch en
Composiet zouden op de gevel toe te passen
zijn).

Voordat het grote U.B.-blok verrees, sierde
op deze plaats een klassicistische kerk (Fig. 7)
het stadsbeeld. Het was de Catherinakerk, in
1820 gebouwd en in 1939 afgebroken (van-
wege de ontvolking van de parochie). De
tempelachtige middenrisaliet (het enigszins
vooruitstekende midden gedeelte) bestond
uit twee verdiepingen van pilasters: beneden
Dorische, compleet met metopen en trigly-
phenfries, en boven Composiete (d.w.z.
Corinthisch gecombineerd met Ionisch). Tus-
sen de Composiete pilasters was links en
rechts een halfronde nis met beelden aange-
bracht: een typisch Romeins gegeven (denk
aan de grote halfronde nissen in het voorpor-
taal, links en rechts van de ingang, van het
Pantheon die mogelijk bestemd zijn geweest
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4 Het voormalige gebouw van het Klassiek
Seminarium, 1733, Singel 421.

5 Het Militie-gebouw,  1606, onderdeel van
de U.B., Singel 423.

6 Het U.B.-gebouw, 1966, Singel 425.



voor beelden van Augustus en Agrippa). De
Composieke pilasters ‘dragen’ een fronton
met reliëfs van religieuze figuren (cf. de
goden in het klassieke tympanon).

De aula van de universiteit. Singel/hoek Spui
(Fig. 8)

Als we onze wandeling vervolgen van de U.B.
naar de Oude Turfmarkt moeten we even
stilstaan bij de zij-ingang (Spuizijde) van de
Lutherse Oude Kerk, de aula van de Univer-
siteit van Amsterdam (Fig. 8). Deze poort is
zeer klassicistisch van uiterlijk vanwege de
Toscaanse pilasters links en rechts van de

rondboog en het hoofdgestel bovenlangs.
Verder is het exterieur van de kerk vol-
komen on-klassiek; het is in de Gothische
traditie gebouwd in 1633, mogelijk door de
architect Pieter de Keyser. In het interieur
zijn klassieke details waar te nemen. Laat uw
ogen tijdens een Amsterdamse promotie eens
afdwalen naar de zandstenen Dorische
zuilen, die de eerste galerij dragen, en de
superpositie van houten Toscaanse en Ioni-
sche zuilen tussen de andere galerijen.

196

7 De Catherina kerk, 1820, voorheen Singel 425;
afgebroken.

8 Poort van de aula
van de Universiteit van
Amsterdam, 1633, Spui,
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9 Het Maagdenhuis, 1787, Spui 21.

Het Maagdenhuis, Spui 21 (Fig. 9).

Op het Spui staat een interessant klassicis-
tisch bouwwerk, van zulke grote afmetingen
dat de U.B. (Fig. 6) erbij in het niet valt: het
Maagdenhuis (Fig. 9). Het is als weeshuis
voor Rooms-katholieke meisjes in 1787 door
Abraham van der Hart gebouwd. Misschien
valt het klassicistische uiterlijk van dit
sobere, in baksteen opgetrokken bouwwerk
niet direkt op. Laten we de klassieke elemen-
ten eens op een rijtje zetten. Het souterrain
met zijn in rustica-werk (onbehouwen bouw-
trant) uitgevoerde natuurstenen bekleding
reikt tot de hoogte van de ingangstrap en is
met het podium van een Romeinse tempel
te vergelijken. De vijf midden-traveeën

vormen een risaliet (dwz. een enigszins voor-
uitstekend gedeelte) bekroond door een
fronton met ondiep relief (twee maagden
tussen Christelijke symbolen), onder het
fronton is een klassicistisch hoofdgestel aan-
gebracht: het tempelfront is compleet,
vooral als we ons in de lisenen (uitspringen-
de vertikale banen tussen de ramen) pilasters
indenken die hier zijn weggelaten. Grote
bakstenen gebouwen zijn gewoon in de (m.n.
late) Romeinse architectuur. De boogven-
sters van de kamers van de voorzitters van
het College van Bestuur en de Universiteits-
raad links en rechts van de ingang wekken de
indruk van een klassieke arcade. Kortom, het
administratieve centrum van de universiteit
is zeer klassiek.



Het Allard Pierson Museum, Oude Turf-
markt 127 (Fig. 10).

Om het Allard Pierson Museum (Fig. 10) kun-
nen we niet heen: de klassicistische cultuur-
tempel van de Amsterdamse Universiteit!
Het gebouw is meer dan honderd jaar gele-
den opgericht door de fortenbouwer en aan-
legger van het Noordzee-kanaal, W. A.
Froger. De indeling van de gevel is streng
symmetrisch. Vertikaal: een middenrisaliet
met hoekrisalieten op de zijvleugels; horizon-
taal: een cordonlijst halverwege scheidt de
gevel in twee min of meer gelijke delen. Het
klassicisme uit zich vooral in de samenge-
voegde elementen waarmee de gevel is ver-
sierd: een vorm van eclecticisme die niet on-

gewoon is in de Romeinse kunst. Als we de
tweede verdieping van de middenrisaliet be-
kijken, vallen de gecanneleerde Corinthische
pilasters op die een volledig klassiek hoofd-
gestel dragen (architraaf, fries en kroonlijst).
Het tympaan is versierd met akroteria. De
reliëfs in het fronton stellen de personifica-
ties van Handel en Nijverheid voor: symbolen
die de Nederlandsche Bank hoog in haar
vaandel droeg. Het zijn twee dames, de een
houdt een locomotief vast en de ander een
zeilschip. De toegangspoort tot het Klassiek
Seminarium en het Archeologisch-Historisch
Instituut, rechts in het gebouw, is een voor-
bode van liet in verschillende opzichten klas-
sieke interieur: Dorisch zijn de pilasters bij
de deur.
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Het huis van Pieter Jansz. Sweelinck, 1643,
Oude Turfmarkt 145 (Fig. 11).

Enkele huizen verder, Oude Turfmarkt 145
(Fig. 11), bevindt /ich de fietsenstalling van
het Klassiek Seminarium en het Archeolo-
gisch-Historisch Instituut. Deze is onderge-
bracht in het souterrain van het huis dat in
1643 gebouwd is voor Pieter Jansz. Swee-
linck (de zoon van de organist) naar het ont-
werp van de beroemde architect Philip Ving-
boons. Het is een fraai voorbeeld van een
zeventiende eeuws klassicistisch woonhuis.
Het basement, met de toegang tot de fietsen-
stalling, is weer in rustica-werk uitgevoerd.
De gevel is geheel van pilasterstellingen voor-
zien: de Toscaanse orde op de stoepverdie-
ping, de Ionische doorlopend over de eerste
en tweede verdieping en de Dorische in de
top, een merkwaardige volgorde. Festoenen
van vruchten hangen tussen de Ionische
pilasters, guirlandes sieren de klauwstukken
die in voluten uitlopen links en rechts van de
top.
Zoals eerder opgemerkt i.v.m. festoenen, is
ook het driehoekig fronton dat de top
bekroont uit zijn oorspronkelijke religieuze
context gehaald (nl. de tempel). Interessant
in dit verband is dat Plutarchus vermeldt dat
op het huis van Caesar, op grond van een
senaatsbesluit, ter versiering en onderschei-
ding een gevelornament (�κρωτÜριïν) was
aangebracht (Plut. Caes 63). Cicero (Phil 2,
110) spreekt over een fastigium, een fronton
(informatie via D. den Hengst).

Het is duidelijk geworden dat vele universi-
taire instellingen in klassicistische gehouwen
gehuisvest zijn: zo klassiek is de Universiteit
van Amsterdam!
Ten slotte zijn zelfs lantaarnpalen in Amster-
dam (Fig. 12) met klassieke motieven ver-
sierd: een, bijna Augusteïsche, wingerd slin-
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11 Het huis van Pieter Jansz. Sweelinck, 1643,
Oude Turfmarkt 145.

 



gert zich om de schacht: onder zien we een
gestyleerd kymation en boven een Corin-
tisch kapiteel: zo klassiek is Amsterdam!

H.A.G. Brijder
begeleider tentoon-
stellingswerkgroep

Fig.7-9,12:
G. Strietman
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Het archeologisch onderzoek te Kerkhove
sinds 1973, is reeds lang het lokale en regio-
nale belang ontgroeid. Deze opgravingen, uit-
gevoerd door de V.O.B.o.W. met de mede-
werking van het Provinciebestuur, de Natio-
nale Maatschappij der Waterleidingen, de ge-
meente Avelgem en de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, leverden indrukwek-
kende resultaten op, met name een belang-
rijke situs uit de Gallo-Romeinse tijd (1e-
3e eeuw na Chr.) en een agrarische neder-
zetting uit de Merovingische periode (6e-
8e eeuw na Chr.). Wegens het belang van de
teruggevonden sporen en de uiterst gunstige
omstandigheden, werd besloten een groot ge-
deelte van de archeologische resten via con-
solidatiewerken aan de oppervlakte te visua-
liseren.

Opgravingen

Inderdaad,   de   omstandigheden  waren
bijzonder gunstig: grootscheepse opgravin-
gen werden mogelijk gemaakt sinds de Natio-
nale Maatschappij der Waterleidingen in
1973 met uitgebreide grondwerken startte
op terreinen bestemd voor waterwinning. Bij
vroegere prospecties op die plaats en tijdens
voorbereidende werken werden grote con-
centraties bouwpuin uit de Gallo-Romeinse
tijd vastgesteld.

Deze bevonden zich op de rugvormige
kouter, gelegen benoorden de Scheldevallei
en tussen de dorpskernen van Waarmaarde
en Kerkhove. De grondwerken werden syste-
matisch gevolgd door de heer Marc Rogge en
resulteerden in jaarlijkse opgravingscampag-
nes, georganiseerd door de V.O.B.o.W. onder
de dagelijkse wetenschappelijke leiding van
hoger genoemde.

De Romeinse vondsten

De Romeinse nederzetting beslaat een opper-
vlakte van meer dan vier ha. Tot nog toe
werden 10 gebouwen onderzocht. Zij lagen
N.O.-Z.W. georiënteerd op een langgerekte
as. Het zijn achtereenvolgens drie houten
constructies uit de 1e eeuw, die in de 2e
eeuw werden vervangen door twee stenen ge-
bouwen. Tijdens de 3e eeuw werd de situs
uitgebreid met twee stapelhuizen (horrea),
drie stenen gebouwen met centrale binnen-
keer – één ervan werd nu in consolidatie
gevisualiseerd – en werd het complex omge-
ven door een verdedigingssysteem, bestaande
uit een gracht met palissade. De aard van de
gebouwen en de uitbouw van deze nederzet-
ting wijzen niet op een agglomeratie zoals we
er o.m. kennen te Kortrijk, Velzeke en Des-
telbergen. De situs Kerkhove was zeer waar-
schijnlijk een zgn. Statio nl. een baanpost die
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een onderkomen bood aan de staatspost-
dienst (cursus piihlicus) en die was uitgerust
met logementsgebouwen (praetorid), ten
behoeve van de rondreizende staatsambtena-
ren, en met staatsmagazijnen waar de annona
(belastingen in natura) en/of officiële goede-
ren in transit werden opgeslagen. Het is de
eerste vondst van die aard in onze gewesten.
Het hoeft ons niet te verwonderen te Kerk-
hove een dergelijke inplanting aan te treffen.
De plaats bevond zich nl. in de Gallo-
Romeinse tijd op een belangrijk wegen-
knooppunt, met name de Schelde en de
landwegen van Blicquy naar onze kust en
van Doornik naar Gent.
Bovendien vormde dit gebied de grenszone
tussen de Civitas Nerviorum en de Civitas
Menapiorum, respectievelijk het woongebied
van de Nemers en van de Menapiërs. Voor
het officieel karakter pleit tenslotte ook de
planmatige aanleg van de situs en de platte-
grondtypes die duidelijk van mediterrane
oorsprong zijn. Deze baanpost hield op te
bestaan in de loop van het 3e kwart van de 3e
eeuw na Chr., wellicht ten gevolge van de
invallen van de Saksen, een volk dat net als
de latere Noormannen, de kusten en het
rivierengebied van N.W.-Gallië in die periode
onveilig maakte. De talrijke brandlagen die
tijdens het onderzoek weiden aangesneden
wijzen in elk geval op het gewelddadig einde
van de Romeinse occupatie te Kerkhove.

Ook Merovingisch

In de loop van de 6e eeuw na Chr. vestigt
zich dan een Merovingische familie op de
N.O. rand van de vroegere Romeinse neder-
zetting. Van deze nieuwe bevolkingsgroep
vonden we reeds een kleine begraafplaats,
een tweebeukig hallehuis met bijbehorende
spijkers (opslagplaatsen) en schuur, en drie

grote constructies met uitgegraven vloer-
niveau. Het was de eerste maal in België dat
een Merovingische nederzetting werd onder-
zocht. Dit gaf trouwens vorig jaar aanleiding
tot het samenbrengen van talrijke deskun-
digen in een internationaal colloquium te
Kortrijk.

Een ruimer wetenschappelijk project

De merkwaardige vondsten uit de Romeinse
tijd houden de aandacht en belangstelling
gaande van diverse specialisten. Daarom dat
het verdere onderzoek in een ruimer kader
wordt voortgezet. Via een onderzoeksproject
van de K.U. Leuven, niet de K.U. L.-Campus
Kortrijk als logistieke basis en met de mede-
werking van de V.O.B.o.W., zal worden over-
gegaan tot verder archeologisch onderzoek
met opgravingen en prospectie en het geo-
morfologisch onderzoek van het omliggend
gebied, nl. de leem- en zandleemgronden van
het Scheldebekken.
Dit onderzoek kan de samenhang uitwijzen
tussen de inplanting Kerkhove en het cul-
tuurlandschap met zijn eigen agrarische uit-
bouw en land indeling van het gebied en de
exploitatie van wegen- en waternet. Aldus
wordt het onderzoek rondom Kerkhove toe-
gespitst naar historisch onderzoek op basis
van de archeologische en geomorfologische
elementen, in plaats van een analytisch naast
elkaar plaatsen van diverse sites en van resul-
taten van archeologisch onderzoek per site.
Dit project wordt dan ook een bijdrage tot
de kennis van de sociaal-economische ge-
schiedenis van Zuid-Vlaanderen in de
Romeinse tijd.
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Algemeen zicht op de geconsolideerde plattegrond van een Gallo-Romeins gebouw uit de 3e Eeuw (Foto
copyright V.O.B.o.W.)

Openluchtmuseum

Het belang van de archeologische resten in
Kerkhove ligt niet uitsluitend op het zuiver
wetenschappelijke vlak. Reeds hoger werden
de uitzonderlijke omstandigheden en de
goede bewaringstoestand besproken. In 1979
werd door de V.O.B.o.W. het gelukkige
initiatief genomen om de Romeinse ge-
bouwenresten te consolideren en aldus tot
een openluchtmuseum uit te bouwen. Dit
initiatief werd mogelijk gemaakt dank zij de
belangstelling en medewerking van het Pro-
vinciebestuur en van de Nationale Maat-
schappij der Waterleidingen. Op 30 oktober
1981 kon een eerste gebouw, dat in zijn
grondplan aanschouwelijk werd gemaakt,
plechtig opengesteld worden in de aanwezig-

heid van de Heer O. Vanneste, gouverneur
van de Provincie West-Vlaanderen en van de
leden van de Bestendige Deputatie. De
reconstructie toont het grondplan van een 3e
eeuws gebouw met open binnenkoer. Rond
de binnenkoer liggen acht vertrekken; drie
ervan hadden een hypocaustverwarming
(soort centrale verwarming), waarvan de
stookplaats zich aan de buitenzijde van de
zuidgevel bevond. Deze verwezenlijking
heeft een duidelijk educatieve bedoeling en
zal zeker ook bijdragen tot het verder popu-
lariseren van archeologie en historie en tot
ruimere belangstelling voor archeologisch
onderzoek ter plaatse. Het ligt trouwens in
de bedoeling ook de andere gebouwen op
een gelijkaardige wijze te visualiseren.
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Het Griekse parlement heeft onlangs het
besluit genomen dat de diverse accent- en
uitspraaktekens van de geschreven Griekse
taal niet langer gebruikt zullen worden. Op
de letters van Griekse woorden zal men voor-
taan de spiritus asper en de spiritus lenis
( ‘ en ’ ) en de acutus, gravis en circumflex
(´, ` en ˆ) niet meer vinden. Het enige teken
dat nog gehandhaafd zal blijven is een
accentteken voor de lettergreep waarop in
een woord de nadruk valt.
Het is een verdere stap op de weg om van het
nieuw-Grieks een taal te maken die niet al te
veel complicaties voor de gemiddelde taalge-
bruiker inhoudt. Een overwinning van dege-
nen die al altijd voor het zogenaamde demo-
tische Grieks hebben gepleit, de bestaande
volkstaal die steeds meer van het oude
Grieks vervreemd is en puristen van tijd tot
tijd aanleiding heeft gegeven om op oude,
meer voornaam aandoende elementen van de
Griekse taal terug te grijpen.
De accent- en uitspraaktekens vormden ook
een deel van die overlevering. Totnogtoe
werd het gebruik daarvan de kinderen op
school bijgebracht. Daarvan worden zij nu
verlost. Men kan zich afvragen of dit geen
verlies is. Die tekens hebben zolang bij de
Griekse taal behoord dat sommigen het
inderdaad als een soort kaakslag zouden
kunnen ervaren. Toch is aan het Grieks in
wezen geen afbreuk gedaan. De oude Grie-

ken hadden al die tekens ook niet. Zij wisten
ook zonder dat wel hoe zij hun taal moesten
uitspreken. Het was voor de vele niet-Grieken
die tijdens het hellenisme het Grieks als taal
gingen gebruiken dat die tekens er gekomen
zijn.
Men weet ook precies hoe dit alles in zijn
werk is gegaan. Zo zijn de acutus en de
circumflex ingevoerd door Aristophanes
van Byzantium (257-180 v. Chr.), een helle-
nistische grammaticiis. Hij ging daarbij uit
van de sterk muzikale intonaties die de
Grieken aan de uitspraak van hun taal gaven,
zoals het oude Grieks in het algemeen een
zeer zangerige en melodieuze taal moet zijn
geweest. Trouwens in ons woord accent (let-
terlijk: zang bij, prosodie) klinkt dat nog
steeds door.
De gravis, blijkbaar niet zo hard nodig, liet
langer op zich wachten. Daarvoor was een
Byzantijn uit de Byzantijnse tijd na de val
van Rome aansprakelijk en zo komen wij
allengs’bij zeer pedante grammatici terecht
die erg trots op hun overgeleverde Griekse
taal waren, maar er zeer academisch mee om-
gingen en haar onder allerhande nogal wille-
keurige uitspraakregels bedolven. Tegelijk
sprak de gemiddelde Byzantijn zijn Grieks
inmiddels totaal anders uit, al werd in prin-
cipe aan de spelling van het oude Grieks vast-
gehouden.
De westerse humanisten kregen hun Grieks
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van die Byzantijnen. Het werd hun door de
bestudering van de klassieke teksten snel dui-
delijk dat het Grieks van de Byzantijnen een
aanfluiting was, een even grote aanfluiting
als het christendom van de latere middel-
eeuwen waartegen zij hun ‘retro ad fontes’
plaatsten. En in dit opzicht stelden zij niet
alleen de eis dat men de dingen weer ging
zien zoals zij oorspronkelijk waren geweest,
maar tevens dat de oren ze weer zouden gaan
horen zoals zij oorspronkelijk hadden
geklonken.
Ook Erasmus heeft, zoals bekend, de oude
uitspraak van het Latijn en het Grieks weer
in ere willen herstellen. Hij wijdde daar
ander andere een van zijn dialogen aan (De
recta Latini Graecique sermonis pronun-
tiatione). Dat was natuurlijk nogal een
utopie, een van de vele waarin hij zich graag
vermeide. Maar vooral ten aanzien van het
oud-Grieks zette hij enkele voorname punten
recht, onder andere wat het muzikate

karakter van die taal aangaat, en zijn invloed
op enige ordening in de warwinkel van
tekens waaraan de Byzantijnen de Griekse
taal hadden onderworpen is niet gering ge-
weest. Wellicht kan men zelfs in het Griekse
parlementsbesluit nog een laatste uitloper
van zijn streven zien, in zoverre als de nu
opgeheven tekens ook voor een huidige
Griek vaak meer een beletsel dan een aan-
moediging waren om zijn eigen taal goed te
leren.
Erasmus zelf wanhoopte er al volstrekt aan
dat zijn auriculaire bemoeiingen het Grieks
weer als vanouds te laten klinken een groot
succes zouden hebben. En wel, zoals hij in
zijn dialoog spijtig opmerkte, ‘omdat wij
ezelsoren hebben gekregen waar het hoog-
gemoduleerde gezang van de nachtegaal niet
langer in doordringt’ (quia aures habemus
asininas, quibus non placet lusciniae cantio
modulatissima).
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Het late voorjaar van 1981 gaf in Oxford een
opmerkelijke activiteit te zien op cultureel
gebied: in juni werden door studenten, naast
stukken van Shakespeare, Anouilh, Tsjechow
en Tennessee Williams, twee comedies opge-
voerd van Aristophanes, ‘de Kikkers’ en
‘Lysistrata’, en een tragedie van Sophocles,
‘Ajax’ (in het Grieks). Deze overdaad is te
wijten aan het feit, dat het academisch jaar
verdeeld wordt in drie ‘terms’ van ieder maar
acht weken; gedurende zo’n term tracht elk
College zoveel mogelijk prestaties te leveren,
niet alleen wetenschappelijke, maar ook
sportieve en culturele.
‘De Kikkers’ kreeg in 405 v. C. de eerste prijs
op de Lenaea, het winterfestival ter ere van
Dionysus in Athene gehouden, en men be-
sloot bij hoge uitzondering tot een her-
opvoering; verder werd Aristophanes ge-
kroond met een krans van Athenes heilige
olijf, ten teken van zijn buitengewone ver-
diensten voor de stad. Deze bijzondere waar-
dering genoot het stuk niet zozeer vanwege
het grote literaire spektakel in de tweede
helft, de strijd tussen Aeschylus en Euripi-
des om de dichterstroon in de Onderwereld,
uniek vanwege de literaire kritiek, die hier
direct gebaseerd is op voorbeelden uit tra-
gedies van beide dichters. De Grieken van
405 v. C. prezen in de eerste plaats de wijs-
heid en adviezen, vervat in de Parabasis, het

centrale gedeelte waarin het koor zich direct
richt tot het publiek, dus even afstand neemt
van de plot, en zijn kritisch oordeel geeft
over actuele gebeurtenissen of omstandig-
heden, in dit geval: Athenes twijfelachtige
toestand ten gevolge van de langdurige strijd
tegen de Peloponnesus en het verschil, zowel
in politiek als in cultureel opzicht, met de
goede oude tijden van ongeveer vijftig jaar
geleden.
De vertaler, Peter Garrard, zag zich geplaatst
voor de keuze uit twee mogelijkheden: óf de
Parabasis letterlijk vertalen, met als resultaat
63 niet komische, actie-loze versregels, óf
haar omwerken tot een moderne versie. Hij
hakte deze Gordiaanse knoop drastisch dooi-
en het de hele Parabasis weg! Hierdoor be-
hield het stuk zijn vaart, zeer belangrijk voor
een opvoering, tien avonden achter elkaar,
voor een veelal jeugdig publiek dat graag wil
lachen (Aristophanes is immers leuk). Mede
hierdoor kwamen de komische aspecten nog
sterker naar voren: de kwasterige Dionysus
en zijn lepe slaaf Xanthias, met een ezel
op weg naar de Onderwereld om Euripides
terug te halen, veerman Charon knorrig in
een bootje op de echte vijver, waar ook de
Kikkers (het koor bij zijn eerste optreden)
uit op- en later weer in onder-doken, de
dichtersschimmen van Aeschylus en Euripi-
des, imponerend door hun fraaie dictie, en
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daardoor in staat de aandacht vast te hou-
den. Muzek en dans vond ik minder overtui-
gend, maar wel passend in het feestelijk,
lichtvoetig geheel.
Zes weken voorbereiding leidde tot een
sprankelende opvoering in de idyllische en-
tourage van gras, bomen en water van de tui-
nen van Worcester College; de vertaling leek
in puntigheid het origineel te benaderen,
namen werden in het programma verklaard
en modernismen spaarzaam gebruikt. Sir
Kenneth Dover, Oxford’s meest vooraan-
staand classicus en Aristophanes-kenner,

toevallig aanwezig op dezelfde avond als ik,
kreeg een speciaal ingelaste, lyrische hulde,
waarop het talrijke publiek even enthousiast
reageerde als op de hele opvoering. Toch heb
ik het gevoel, dat Aristophanes’ oproep tot
verzoenings-gezindheid en bezinning, ver-
woord in deze minst komische van al zijn
Parabases, maar node uit het stuk gemist
kan worden. Het blijft de vraag, in hoeverre
concessies gedaan moeten worden aan het
hedendaags publiek; de reacties leken echter
de beslissing van de vertaler wel te rechtvaar-
digen.
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