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Mare Clausum Aut Mare Apertum
Een beschouwing over zeevaart in de winter
F. J. Meijer

Dat zeevaart in de winter gevaarlijker is en grotere risico’s met zich meebrengt dan wanneer in
de zomermaanden zee gekozen wordt, zal weinigen verbazen. Deze constatering geldt voor het
heden, maar sterker nog voor het verleden, toen technische hulpmiddelen ontbraken en wind en
stroming de snelheid en de koers beïnvloedden. Hij is van toepassing op de zeeën van noordwest Europa, maar ook op het mediterraan gebied. In winterse weersomstandigheden is de
Middellandse Zee met zijn vele ondiepten en blinde klippen een baaierd van gevaren. Plotseling
opkomende stormen en duistere, het zicht benemende, nevels verhogen de kans op schipbreuken in niet geringe mate.
Voor sommige oud-historici is het een bijna vaststaand feit dat de Grieken en de Romeinen in
de wintermaanden de zee zoveel mogelijk trachtten te mijden. Zeer radicaal in zijn oordeel is
A. Piganiol. In L’empire chrétien schrijft hij: ‘L’hiver interrompait le traffic totalement’1. Kan
men bij Piganiol nog opmerken dat hij zich niet speciaal met de zeegeschiedenis heeft beziggehouden, maar zich heeft laten leiden door bepaalde opmerkingen van antieke auteurs, van L.
Casson en J. Rougé kan men dat niet zeggen. Casson komt in zijn boek Ships and Seamanship
in the ancient World tot de uitspraak: ‘All normal activity was packed into the summer and a
few weeks before and after it; at other times the sea lanes were nearly deserted, and ports went
into hibernation to await the coming of the spring’2. Rougé wijdde aan de winterse scheepvaart in de Romeinse keizertijd een artikel, waarin hij op grond van testimonia die voornamelijk
uit de late Oudheid afkomstig zijn, concludeert dat de zeevaart van eind oktober tot begin april
nagenoeg stil lag. Alleen de kleine kustvaart vond doorgang. Rougé bekent wel dat uitzonderingen op de regel van een gesloten seizoen zeer vaak voorkomen3. De getuigenissen die hiervan
gewagen, zijn bijeengebracht door E. de Saint-Denis in zijn artikel ‘Mare Clausum’4.
In deze beschouwing wil ik ingaan op de redenen die er geweest kunnen zijn om de gevaren van
de winterse zee te trotseren. Om daarin inzicht te krijgen moeten niet slechts passages die de
winterse scheepvaart bevestigen of ontkennen de revue passeren, maar moei tevens aandacht
worden besteed aan de klimatologische omstandigheden en aan de positie van hen die in de
ruimste zin des woords bij de zeevaart betrokken waren.
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Klimaat en zeevaart
In de zomermaanden is de weerssituatie in het Middellandse zeegebied over het geheel genomen
stabiel, zonnig en warm met een wind die bijna zonder onderbreking uit een en dezelfde richting, het noordwesten, waait. Slechts aan de Franse zuidkust overheerst een zuidwestelijke wind
én langs de Spaanse oostkust waaien meestal oostenwinden5. Die constante windrichting, de
heldere hemel, die een nachtelijke koers op de sterren niet uitsluit, en de afwezigheid van gevaarlijke stromingen maakten de scheepvaart voor de bewoners van de oude wereld in dat jaargetijde tot een betrekkelijk veilige aangelegenheid. Binnen zekeie marges kon de tijdsduur van
een reis worden vastgesteld, wat voor het transport van aan bederf onderhevige agrarische producten niet onbelangrijk was. Maar ook de communicatie over grote afstand werd vergemakkelijkt en hooggeplaatste personen werden in de gelegenheid gesteld in zuid-oostelijke richting snel
hun bestemming te bereiken. L. Casson en J. Rougé hebben getuigenissen van snelle reizen bijeengebracht en hebben daaruit de conclusie getrokken dat onder ideale omstandigheden een gemiddelde uursnelheid van 5 knopen niet uitgesloten was6. (De snelheid van een schip wordt uitgedrukt in knopen, de afgelegde afstand in zeemijlen. Een knoop/zeemijl = 1852 m.). De
onzekere factor bij deze, merendeels door niet terzake deskundige antieke auteurs beschreven,
reizen is dat het scheepstype en de windrichting maar zelden worden vermeld. Daarom is het
hoogst twijfelachtig of de uitzonderlijk snelle reizen die Plinius (Nat. Hist. 19,3-4) noemt, als
uitgangspunt genomen kunnen worden voor andere reizen op dezelfde trajecten. Om een indruk
te geven wat het betekende met een snelheid van om en nabij de vijf knopen per uur te varen,
volgen hier de recordreizen van Plinius.

reis

afstand in
zeemijlen

duur van reis
in dagen

gem. snelheid
in knopen

Ostia-(punt van) Africa
Messina-Alexandrié
Ostia-Gibraltar
Ostia-Hispania Citerior
Ostia-Prov. Narbonesis
Messina-Alexandrië
Puteoli-Alexandrië

270
830
935
510
380
830
1000

2
6
7
4
3
7
9

6
5,8
5,6
5,3
5,3
5
4,6

Als deze reizen gemaakt zijn met oorlogsschepen, wat verondersteld kan worden op grond van
Plinius’ mededeling dat officiële personen (prefecten van Egypte, senatoren van hoge rang en
een legatus) de reizen maakten, dan moeten deze op snelheid gebouwde, ranke schepen over
volle zee zijn gegaan. Waarschijnlijker is dat Plinius de grote zeilschepen met een laadvermogen
van meer dan 130 ton op het oog had, hoewel deze gebouwd waren met een speciale aandacht
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voor laadcapaciteit en stabiliteit, maar met de wind achter een hoge snelheid konden halen. De
kleinere vrachtschepen onder de 130 ton, die gezeild en geroeid werden, komen niet in aanmerking omdat zij vanwege het ontbreken van een geschikte accommodatie voor grote overtochten
genoodzaakt waren de kust aan te houden. Voor de tijdsduur op de genoemde trajecten bestaat
alleen vergelijkingsmateriaal voor de reis naar Alexandrië in die zin, dat op grond van het doorkomen van berichten in Alexandrië een tijdsduur van 18-25 dagen voor de overtocht vanuit
Ostia wordt gerekend7. Die berichten werden verstuurd via de grote mammoetzeilschepen die in
het seizoen heen en weer voeren tussen Ostia en Alexandrië om de Romeinse stadsbevolking van
koren te voorzien.
Met de wind tegen nam een reis op eenzelfde traject gemiddeld twee keer zoveel tijd in beslag,
omdat de van een groot vierkant razeil voorziene vrachtvaarders – soms was er ook nog een
driehoekig topzeil en/of een kluiver – moesten laveren. Met een dergelijke tuigage en een logge
vorm betekende dit dat er een koers gevaren kon worden die nauwelijks scherper was dan ‘halve
wind’. Zo duurde de zeereis Alexandrië-Rome gemiddeld vijftig tot zestig dagen. Deze constatering vindt bevestiging in een door Ludanus (Nav. Isidis 9) gegeven testimonium. In het reisverslag van het in Athene gestrande schip Isis vertelt de kapitein aan de autoriteiten dat hij
zeventig dagen tevoren uit Alexandrië was vertrokken en al in Ostia had moeten aankomen8.
De vergelijking tussen heen- en terugreizen is voor andere trajecten moeilijk te maken. Alleen
kan worden gezegd dat voor vele zeereizen in noordwestelijke richting de gemiddelde uursnelheid wordt gesteld op 1,5-2,5 knopen. Vermoedelijk werd de bovengrens van 2,5 knopen door
de oorlogsschepen en de geroeide koopvaarders gehaald en bereikten de grote zeilschepen, die
slecht konden laveren, snelheden die dichter bij de 1,5 knoop per uur liggen.
Bovenstaande opmerkingen9 gelden voor de zeevaart in de zomermaanden juni tot september.
In de maanden april-mei en september-oktober troffen zeelieden meestal dezelfde weerssituaties aan, zeker in het oostelijk bekken van de Middellandse zee, maar een afwijkend weertype
was niet uitgesloten. In de tussenliggende herfst- en wintermaanden ontbraken de klimatologische zekerheden, waarvan schippers bij het maken van een vaarplan konden uitgaan. De wind
kwam niet constant uit dezelfde richting, plotseling opkomende stormen konden de blauwe
zee in een gevaarlijk schuimende watermassa veranderen en mistsluiers en donkere regenluchten
bemoeilijkten de navigatie voor de antieke zeevaarders die niet de beschikking hadden over een
kompas of andere nautische instrumenten.

De betrokkenen in de zeevaart
Bij de meeste auteurs uit de oudheid mocht de zeevaart zich niet in een grote populariteit verheugen. Zeevaart werd veelal op een lijn gesteld met handel, die zowel in de Griekse als in de
Romeinse wereld niet in hoog aanzien stond, en in overeenstemming werd geacht met de positie van mensen van lage afkomst, vreemdelingen en vrijgelatenen10. Zij waren het die als opvarenden, matrozen, bootslieden en schippers de zeeën bevoeren. De elite werd verondersteld
zich verre van deze activiteiten te houden en zich te bemoeien met agrarische bezigheden en
politiek. De in 219-218 v. Chr. tot stand gekomen Lex Claudia, die de senatoren of de zonen
van senatoren het bezit van schepen met een laadcapaciteit, groter dan 300 amforen, ontzegde,
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appelleerde aan de gedachte dat ieder winstbejag oneervol scheen (Liv. 21,63,4: quaestus
omnis patribus indecorus visus). Staten wier elite zich openlijk van deze ideologie afkeerde, werden geacht van de juiste koers te zijn afgedwaald. Cicero (Re Publ. 2,7-10) gaat zover dat hij de
ondergang van de door de Romeinen in 146 v. Chr. verwoeste steden Carthago en Corinthe verklaart vanuit hun begeerte om handel te drijven en de zee op te gaan (mercandi cupiditas et
navigandi).

Een Romeinse trireme op een reliëf dat gedateerd wordt in de periode 50 v. Chr. - 50 n. Chr. Napels, Nationaal Museum.
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De indruk zou nu gewekt kunnen worden dat handelsbelangen de enige motieven waren om de
zee op te gaan en dat de elite, bij gebrek aan interesse in de handel, zich afzijdig hield van alles
wat met de zee te maken had. Zelfs als de elite geen handelsbelangen zou hebben, bestonden er
voor haar leden wel degelijk redenen om zich met zeevaart te bemoeien. Militaire expedities, de
verzending van berichten naar alle delen van de toenmaals bekende wereld, het vervoer van officiële gezanten en koeriers en, in de Romeinse keizertijd, het opkomend toerisme, dat de zeeën
verder openlegde, waren het meest in het belang van de leden van de elite. Immers, zij waren de
vlootvoogden, zij hadden de zorg voor de informatieverstrekking in ver afgelegen gebieden, zij
waren de hoogste bestuursambtenaren en zij waren het ook die als toeristen de bekendste
monumenten van de oude wereld gingen bezoeken.
Die afkeer van de handel die de elite gewoonlijk wordt toegeschreven, is trouwens een zeer omstreden zaak. Wie zich realiseert dat in de 5e eeuw v. Chr. in Athene een immense graanimport
uit het Zwarte zeegebied plaatsvond om de groeiende stadsbevolking van voedsel te voorzien,
dat er talrijke transporten van andere agrarische producten waren en dat scheepstimmerhout en
andere materialen in grote hoeveelheden werd aangevoerd uit Macedonië, Klein-Azié en de
Levant, zal er moeite mee hebben de absentie van de kapitaalkrachtige elite in deze branche te
begrijpen. Voor L. Casson11 lijdt het geen twijfel dat de Atheense elite zich wel degelijk actief
betoonde in de handel. Dat de elite optrad als emporoi, handelaren die ruimte huurden in een
vrachtschip dat naar een door hen gewenste bestemming voer, acht hij onwaarschijnlijk. Nog
minder ligt het voor de hand dat onder de kapeloi, kleine marskramers, aristocraten waren,
maar het is geenszins uitgesloten dat onder de naukleroi, handelaren die over een eigen schip
beschikten, zich leden van de toplaag van de Atheense maatschappij bevonden. En onder de
geldschieters verkeerden zeker vooraanstaande Atheense burgers. Volgens E. Erxleben zijn er
41 Atheense geldschieters geattesteerd tegenover 11 metoiken, 16 vreemdelingen en 1 slaaf12.
Demosthenes (35,10-13) en Lysias (32, 25) vertellen dat grote winsten voor de investeerders
geen uitzonderingen waren13. Dat betekende evenwel niet dat de geldschieters een sterke
voorkeur hadden voor handelsprojecten. De meesten spreidden de risico’s. Een goed voorbeeld
is Demosthenes’ vader (Demosthenes 27,9-11), die bij zijn dood een vermogen van 35,600
drachmen naliet, waarvan 7000 drachmen, ofwel 221⁄2%, in handelsobjecten geïnvesteerd
waren. Het is goed hier te wijzen op een advies van Xenophon (Poroi 3,4) aan zijn Atheense
medeburgers, omdat het illustreert dat handel in het groot geenszins die minachting genoot
die door velen wordt verondersteld. Xenophon raadt de Atheense burgers aan om in de theaters
zetels op de eerste rijen te reserveren voor emporoi en naukleroi en hen gastvrij te onthalen,
omdat zij de weldoeners van de stad zijn14.
In de Romeinse tijd treffen we hetzelfde beeld aan. Kleine handelaren zijn bijna per definitie
onaanzienlijk (Cic. II Verr. 5,167: homines tenues, obscuro loco nati) en in Cicero’s beroemde
waardenschaal van beroepen (Off. I, 150-151) wordt de kleine handel als laag gekwalificeerd
(sordida merces). Handel in het groot daarentegen wordt niet als een laagstaand beroep aangemerkt (magna et copiosa (mercatura) non est admodum vituperanda). Weliswaar staat zij niet
op een lijn met de agricultura, die werkelijk past bij de vir liber, maar handel op grote schaal
kan volgens Cicero wel degelijk passen bij iemand die honestus is15.
Cicero realiseerde zich dat de leden van de elite wel degelijk in de handel participeerden, al
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afficheerden zij zich niet als negotiatores of mercatores, posities die voor leden van lagere
status waren gereserveerd16. Het leek erop of men zich hield aan de bepalingen van de Lex
Claudia. De eerste nobilis van wie bekend is dat hij op een zeer vernuftige wijze de mogelijkheden van de opkomende handel onderkende en benutte, was Cato de Oudere. Deze politicus die zich in zijn geschriften een pleitbezorger van de traditionele Romeinse waarden toonde17, nam, volgens Plutarchus (Cato Maior 21, 5-6), zelf de regels niet zo nauw. Hij vroeg aan
degenen die bij hem in het krijt stonden een onderneming te vormen (πd κοινωνÝÿα). Toen er
vijftig aandeelhouders waren en evenveel schepen als onderpand, nam hij zelf aan de vennootschap deel en liet zich vertegenwoordigen door zijn vrijgelatene Quintio, die zijn cliënten bij
al hun ondernemingen begeleidde. Zodoende liep zijn kapitaal voor een klein deel risico, maar
waren zijn winsten hoog. Cato’s handelwijze vond navolging. Toen Verres, de beruchte gouverneur van Sicilië, door een zekere P. Granius ervan werd beschuldigd een van zijn vrijgelatenen te
hebben gedood en diens schip en lading te hebben geconfisceerd, werd zonneklaar dat deze
Granius de spil was in een ingewikkelde handelsonderneming, die door Verres in het leven was
geroepen (Cic. II Ven. 5, 154). Zeer instructief is het door J.H. d’Arms in zijn boek Commerce
and social standing in ancient Rome gegeven relaas van de problemen die de geldschieter C.
Sempronius Rufus, die senator was, had met C. Vestorius en M. Tuccius Galeo, van wie de
eerste een aanzienlijke vir municipalis was, de tweede een gewone burger uit de tribus tromentina. In hun onderneming was de status van de deelnemers niet belangrijk en de verschillende
taken werden vervuld door mensen van uiteenlopende sociale niveaus18. De conclusie van
d’Arms dat het beeld van de senatoriale elite die met zeker dédain op de handel neerziet, niet
juist is, lijkt gerechtvaardigd19. Dat de senatoren zo weinig op de voorgrond traden komt omdat
hun dignitas niet toeliet dat zij openlijk van hun deelname blijk gaven. Het betekent niet dat zij
zich afzijdig hielden. Met een verwijzing naar L. Stone, schrijver van The Crisis of the Aristocracy
in 1558-1641 kan ook van de Romeinse senatoriale elite worden gezegd: ‘Aristocratic codes of
behavior have generally proved feeble defenses against the temptations of really big money’20.
In het principaal werd de situatie niet wezenlijk anders. Ondanks de veroordelingen die Seneca
en Tacitus over de handel uitspreken21, is er hetzelfde patroon als in de late republiek. Senatoren zijn in de handel verwikkeld via wijd vertakte organisaties (societates), die waren opge^
bouwd uit mensen van alle rangen en standen, die ieder op hun terrein een aandeel leverden in
het uiteindelijke resultaat. Van een afname van het aantal geïnvolveerde senatoren kan geen
sprake zijn geweest22. De nieuwe senatoren uit de provincies voelden zich nauwelijks gehinderd
door morele bezwaren en ook bij de oude senatoriale families verdwenen de bedenkingen om
zich openlijk met de handel in te laten, al lieten zij de leiding van de ondernemingen in handen
van vrijgelatenen en gewone burgers uit alle rijkssteden, die wel enig aanzien konden genieten,
zoals de vele inscripties op aardewerk, amforen en ankers laten zien23. Omdat het Romeinse
rijk sterker dan ooit tevoren een eenheid was, Rome goeddeels afhankelijk was geworden van de
importen van buitenaf, het aanbod van handelswaar groter en gevarieerder was dan voorheen en
een groot aantal lieden van lage afkomst zich aanbood voor de taken op de schepen en in de
havens, waren de voorwaarden voor staats- en privé-initiatieven aanwezig. Seneca moet daarvan
op de hoogte zijn geweest toen hij in een van zijn brieven de zeehandel (die hij veroordeelde) ah
een manier om snel rijk te worden betitelde (Ep. 119,5: circumspiciebam, in quod me mare
negotiaturus inmitterem) en Juvenalis’ getuigenis (Sat. 14,276-277), dat er meer mensen de
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zeeën bevoeren dan op het land werkzaam waren, mag overdreven klinken, het is wel een indicatie dat de zee beschouwd werd als een bron van rijkdom.
Waarom deze uiteenzetting met een zo sterke nadruk op de rol van de elite? Wanneer uitgegaan
wordt van een geringe betrokkenheid van de toplaag, wordt de beslissing om al dan niet de zee
op te gaan en handel te drijven gelegd bij de handelaren zelf, die, minder kapitaalkrachtig dan
de elite, niet bereid geweest zullen zijn bovenmatige risico’s te nemen, omdat zij de kans niet
wilden lopen een schipbreuk of stranding te riskeren en daardoor failliet te gaan. Accepteert
men evenwel dat de financiële risico’s gedragen werden door vermogende geldverstrekkers of
door telkenmale wisselende, heterogeen samengestelde societates die de handelsprojecten
speculatiever konden benaderen en derhalve bereid waren meer risico’s te nemen, dan is de
mogelijkheid dat er bij slechte weersomstandigheden gevaren werd, zeker niet denkbeeldig.
Vooral niet als men bedenkt dat die geldschieters of de toplieden van de societates er alle
belang bij hadden om andere dan commerciële motieven schepen in de vaart te hebben.

Afwijzingen van scheepvaart in de winter
In de 7e eeuw v. Chr., toen schepen uit veel Griekse poleis de zeeën doorkliefden op zoek naar
nieuwe landbouwgebieden, hield Hesiodus (Werken en Dagen 663-665) zijn lezers voor om de
zeevaart te beperken tot 50 dagen in de zomer:
wµατα πεντÜκοντα µετa τροπaσ ελÝοιο... ρα οσ πÛλεται θνητο σ πλÞοσ.
Op zichzelf is deze uitlating van Hesiodus niet zo verwonderlijk, wanneer we in ogenschouw
nemen dat Boeotië, de landstreek waar hij woonde, een agrarisch gebied was, dat niet de problemen had gekend die een kolonisatie op grote schaal noodzakelijk hadden gemaakt. Zijn advies
was bestemd voor de per traditie land bezittende aristocratie en voor de kleine boeren, die langs
de kust voeren om hun waren naar de markt te brengen24. In de literatuur van de volgende
eeuwen blijven de reserves ten opzichte van scheepvaart in de winter bestaan, hoewel de termijn
die geschikt geacht werd om de zee op te gaan, ruimer werd genomen. Niet altijd worden de
aanwijzingen rechtstreeks gegeven, vaak moeten zij worden afgeleid. Euripides bijvoorbeeld vertelt in Ioon 1156 dat het sterrenbeeld de Hyaden een vast baken was voor de schepen:
^ΥÀδεσ τε, ναυτÝλοισ σαφÛστατον σηµε ον.
Deze constatering impliceert dat door de ondergang van de Hyaden de veiligheid op zee verminderde. In Athene verdween dit sterrenbeeld op 11 november van het firmament. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat die datum door Euripides en ook door vele andere Atheners als
het einde van het vaarseizoen werd beschouwd. Ook in later tijd werd de ondergang van de
Hyaden als een caesuur in het vaarseizoen gezien. Bevestiging hiervoor is te vinden bij Vergilius
(Georg. I, 137-138). Deze Romeinse dichter, wiens voorliefde voor hei agrarische leven naar
voren treedt in zijn werken Georgicon en Bucolica, noemt eveneens de Hyaden, maar tevens de
Pleiaden, die tussen 22 april en 10 mei opkomen en tussen 28 oktober en 9 november van het
firmament verdwijnen.
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Attische schaal uit ca. 540 v. Chr., waarop een piratenschip een vrachtvaarder aanvalt, British Museum, Londen.

Vergilius geeft niet slechts een indicatie voor het einde van het seizoen, maar de genoemde
data 22 april en 10 mei verwijzen naar de opening van het seizoen. Een duidelijke indeling van
het totale vaarseizoen wordt geboden door Vegetius, een schrijver uit de tweede helft van de
vierde eeuw n. Chr., die een handboek voor militairen schreef. Met nadruk zij gesteld dat deze
Vegetius iemand was die sterk aan het boerenbestaan was gehecht en een zekere reputatie op
het gebied van paardenfokkerij genoot. In zijn werk Epitome Rei Militaris (4,39) schrijft hij:
a die VI Kal. Junias usque in arcturi ortum, id est in diem VIII decimum Kal. Octobres, secura
navigatio creditur... post hoc tempus usque in tertium idus Novembres incerta navigatio est...
ex die... tertio idus Novembres usque in diem sextum idus Martias maria clauduntur. (Vanaf de
zesde dag voor de kalendae van Juni tot de opkomst van arcturus, dat is tot de achttiende voor
de kalendae van October, wordt de zeevaart veilig geacht. Vanaf die tijd tot de derde voor de
idus van november is de zeevaart onzeker. Vanaf de derde voor de idus van November tot de
zesde voor de idus van maart, zijn de zeeën gesloten). In onze tijdsrekening kan zijn indeling als
volgt worden weergegeven: van 27 mei tot 14 september is de zeevaart veilig, risico’s zijn te
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verwachten in de perioden 10 maart-27 mei en 14 september-10 november en vanaf die datum
tot 10 maart moet de zeevaart worden ontraden.
De begindatum 10 maart ligt zeer dicht bij de 5de maart die Apuleius (Metamorphoses 11,5)
noemt. In bloemrijke bewoordingen legt hij uit hoe op die dag priesters aan de god Isis een
scheepsmodel wijdden om tot uitdrukking te brengen dat de zeeën weer bevaren konden worden (navigabili iam pelago) en het seizoen geopend was. Minder exact gedateerd zijn de ver».
meldingen bij Plinius (Nat. Hist. 2,122) dat de lente de zeeën openlegt (ver aperit maria navigantibus) en bij Horatius (Od. 3,7,2) dat een terugkeer uit Bithynië pas in het begin van de
lente (primo vere) mogelijk is. Voor Macrobius (Sat. 1,12,14) begint het seizoen eind maartbegin april en de in Praeneste gevonden fragmenten van de fasti-lijsten laten het seizoen pas
beginnen in april. Opmerkelijk is dat in de betreffende passage (C.I.L. I. p. 316) het begin van
het vaarseizoen overeenkomt met de tijd waarop de werkzaamheden op het land een aanvang
nemen (maria et terrae aperiuntur), een gedachte die ook te vinden is bij Manilius, de auteur van
een aan keizer Tiberius gewijd leerdicht Astronomica. Hij schrijft dat midden in de winter alle
akkers er verkild bij liggen en dat de zee gesloten is (3, 641: riget omnis ager, clausum mare).
Deze koppeling van landbouw en zeevaart biedt aanknopingspunten voor de beweegredenen om
een gesloten vaarseizoen in acht te nemen. In de zomermaanden waren de activiteiten op het
land het grootst en werden de meeste gewassen geoogst en getransporteerd. In de wintermaanden werd er niet geoogst en waren er minder agrarische producten te verhandelen.
Dat de raadgevingen om de zeeën te mijden zeer waardevol bleken en ook daadwerkelijk werden
opgevolgd blijkt uit de vele vermeldingen van het begrip mare clausum. Opvallend is wel dat
vooral in de late oudheid de richtlijnen respons vonden25. Wellicht dat het verdwijnen van de
centrale vloten en de toegenomen activiteiten van piraten hiervoor een verklaring zijn. De
Romeinse senator Symmachus, een tijdgenoot van Vegetius en bekend van zijn polemiek met de
kerkvader Ambrosius over het altaar van Victoria in het senaatsgebouw, is een voorbeeld van
hoe er in de late oudheid over het varen in de winter werd gedacht. In zijn brieven laat hij
diverse malen doorschemeren dat hij als verantwoordelijke beambte voor de voedselvoorziening
en de aanvoer van wilde dieren voor de arena’s, rekening houdt met het gegeven dat de zee enige
maanden per jaar niet bevaren kan worden. Pas in de lente wanneer de winter is verjaagd, wordt
het weer verantwoord geacht om de zeeën te bevaren (Ep. IV, 54; IV, 58; VIII, 20). Symmachus
staat in deze opstelling niet alleen. De twee bisschoppen Epiphanes en Paulinus, die in de winter
vanuit Rome naar hun diocesen Constantia (= Salamis) op Cyprus en Antiochië in Syrië wilden
terugkeren, konden dat volgens Hieronymus (Ep. 108) pas doen toen de winter was afgelopen
en de zee weer open lag (exacta hieme, aperto mari).
Zij die pleiten voor de stelling dat er in de oudheid een (nagenoeg) gesloten seizoen was, menen
de grootste bewijskracht te vinden in een decreet van keizer Gratianus, uitgevaardigd in het jaar
380 (Codex Theodosianus XIII, 9,3). In deze verordening gaat het om een door zeelieden gevraagde extra provisie van 1% voor het vervoer van lading in de winter. Deze toeslag moet
betaald worden voor alle goederen (vooral koren) die in opdracht van de staat als belasting worden vervoerd. Het antwoord van Gratianus is negatief. Zijn argumentatie is dat de zeevaart vanaf
de maand november helemaal stil ligt en dat pas in de maand april het innemen van lading een
aanvang neemt. (Novembri mense navigatione subtracta, Aprilis, qui aestati est proximus, susceptionibus adplicetur). Uit het feit evenwel dat de zeelieden een toeslag vragen, kan worden

11

afgeleid dat de dagelijkse praktijken niet geheel strookten met de uitleg van de keizer en dat er
in de winter wel degelijk werd gevaren, zoals Libanius in zijn autobiografie laat zien. Op weg
van Antiochië naar Athene probeerde hij in de omgeving van de Bosporus passage te boeken
voor Athene. Aanvankelijk vond hij geen schip omdat het gesloten seizoen was ingetreden
(Bios 15: τcν θÀλασσαν κεκλεισµÛνην πe τσ Ïρασ ναυτÝλοισ), maar na lang zoeken kon hij
een uitstekende schipper vinden, die hem naar Athene bracht. Soms werden de zeelieden door
de weersomstandigheden gedwongen om door te varen. Het Alexandrijnse schip dat de apostel
Paulus naar Puteoli moet brengen, probeert aan de zuidkust van Kreta een haven aan te doen
om te overwinteren, maar de storm krijgt vat op het schip en sleurt het mee in de richting van
Malta, waar het tenslotte op de kust te pletter slaat. (Acta Ap. 27-28.13).

Bevestigingen van scheepvaart in de winter
Vegetius en Plinius bevelen hun lezers een strikte inachtneming van het gesloten vaarseizoen
aan, maar zij kunnen niet verhullen dat zeelieden veelvuldig deze raadgevingen negeerden en de
zeeën bevoeren. Voor zover het de handelsvaart betreft laten de motieven hiervoor zich gemak-

Het portusreliëf uit ca. 200 n. Chr. Afgebeeld is een vrachtschip dat de haven van Ostia binnenkomt en aan
een kade wordt afgemeerd. Rome, Galleria Torlonia.
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kelijk raden. Vegetius (Ep. Rei Mil. 4,39) spreekt van een privatarum mercium audacia, een
vermetelheid omwille van eigen koopwaar, en Plinius (Nat. Hist. II, 125) heeft het kortweg over
hebzucht (avaritia). Deze verklaringen impliceren wel dat aan de schippers in de wintermaanden
lading werd aangeboden en dat de handel in niet aan bederf onderhevige agrarische producten
zoals wijn, gedroogde vruchten en graan, en andere dan agrarische producten niet moet worden
onderschat. Hoewel bewijzen niet zijn aan te dragen lijkt het mij geenszins uitgesloten dat vele
van de honderden wrakken die in de Middellandze Zee zijn ontdekt met een lading van zeer uiteenlopende aard, in de wintermaanden ten onder zijn gegaan26. In een economie waarin het
particulier initiatief hoog stond aangeschreven, is het aannemelijk dat de diverse betrokkenen,
schippers, eigenaren en/of financiers van schepen en lading, extra verdiensten niet schuwden en
actief of passief deelnamen aan een winterse onderneming. Omdat de risico’s hoog waren konden hogere (vracht)prijzen berekend worden. In Athene wisten de emporoi, naukleroi en
kapeloi, dat ze om het benodigde kapitaal bijeen te krijgen daarvoor in de winter hogere rentepercentages moesten betalen dan in het vaarseizoen (Demosthenes 35,10). In Rome was het
eenvoudiger omdat de heterogeen samengestelde societates zelf de financiers waren en het
moment konden bepalen waarop ze de grondstoffen, zoals hout, marmer, lood, ijzer en tin, op
de markt gingen brengen. De doorslaggevende factor was schaarste en die konden de societates
voor een deel zelf in de hand houden.
De staat kon eveneens dwingende argumenten van sociaal-economische aard hebben om in de
wintermaanden schepen in de vaart te houden of te brengen. Meerdere malen is het voorgekomen dat de voedselvoorziening in Rome gevaar liep en dat de keizers tot extra transporten in de
wintermaanden besloten. In 51, toen het in de zomermaanden aangevoerde graan niet toereikend bleek en er nog maar voor vijftien dagen voedsel voorradig was, gaf keizer Claudius op aandrang van het volk dat hem in dichte drommen omgaf, opdracht om extra voedsel aan te
voeren (Suetonius, Vita Claudii 18). Dat voedsel kwam er, mede omdat, zo formuleert Tacitus
(Ann. 12,43), de goden welwillend waren en de winter mild (modcstia hiemis)27.
Behalve economische motieven speelden militaire oogmerken mee om in de periode van mare
clausum zee te kiezen. Normaliter begonnen de militaire activiteiten in het voorjaar en liepen af
in het najaar, maar omwille van een bepaalde strategische taktiek kon van dit vaste patroon worden afgeweken. In de winter van 430-429 v. Chr. toen de Peloponnesische oorlog eenjaar duurde en een hoge tol had geëist van de Atheners, stuurde Perikles een eskader van twintig oorlogsschepen rond de Peloponnesus om positie te kiezen. Dit werd gedaan volgens Thucydides
(2,69) om bij een hernieuwd oplaaien van het krijgsgeweld een goede uitgangsstelling te hebben28. Een gelijksoortige overweging kan de Romeinse consuls in de winter van 242-241 v. Chr.
worden dat de reisvariaties in de winter in principe niet essentieel afweken van die in de
offensief tegen de Carthagers begonnen in het ‘gesloten seizoen’ en mondden uiteindelijk uit in
de beslissende zeeslag bij de Aegatische eilanden, die begin maart van het jaar 241 plaatsvond29.
Spectaculair mag ook het besluit van Caesar worden genoemd om op 4 januari van het jaar 48
v. Chr. met zijn troepen vanuit Brindisi naar Epirus over te steken, van welke onderneming hij
zelf verslag uitbrengt (Caes. Bell. Civ. 3,6)30.
Zeker in de Romeinse tijd na de grote expansieoorlogen vereiste de organisatie van het grote
rijk een goede communicatie tussen Rome en de provincies. Hiervoor werd, voor zover de
rijksdelen aan de andere kant van de Middellandse Zee lagen, gebruik gemaakt van oorlogs-
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Een volgetuigd Romeins vrachtschip op een sarcophaag uit de 2e eeuw n. Chr, Beirut, Nationaal Museum.

schepen, met name triremen en liburnen, kleine geroeide kustvaarders, vooral de keles, de
phaselus en de kerkouros, en de grote zeilschepen, waarvan de ponto en de corbita het meest
in zwang waren31.
Helaas is de informatie over de winterse verbindingen zo lacuneus, dat alleen maar gezegd kan
worden dat de reisvariaties in de winter in principe niet essentieel afweken van die in de
zomer, met dien verstande dat de specifieke vrachtschepen met passagiersaccommodatie bij
gebrek aan lading wellicht minder beschikbaar waren dan de keles, die speciaal voor het verzenden van berichten werd gebruikt, de phaselus, een klein passagiersschip, en de oorlogsschepen.
Ook over de frequentie van de winterse berichten- en passagiersstroom kan weinig worden
gezegd. Alleen dat de afstand geen doorslaggevende rol speelde. Dat kan geconcludeerd worden
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uit de correspondentie die Cicero in de jaren vijftig met familieleden, vrienden en bekenden
onderhield. De briefwisseling met en vanuit het ververwijderde Cilicié vond in de winter normaal doorgang, zij het dat vertragingen en onderbrekingen niet te voorkomen waren32. Van een
aansporing om in de winter de zee te mijden is geen sprake. In januari 56 schrijft Cicero aan zijn
broer Quintus (Quint. Fratr. 2,2) dat deze zo snel mogelijk uit Sardinië, waar hij de functie van
legatus van Pompeius bekleedt, naar Rome moet terugkeren waar zijn komst gewenst is. Cicero
doet dit verzoek, hoewel hij zich realiseert dat het de tijd van mare clausum is. Maar, voegt hij
eraan toe, de afgelopen dagen zijn vele reizigers uit Sardinië in Rome aangekomen.
Het zou een verkeerde gedachte zijn om nu te menen dat de winterse scheepvaart zonder gevaren verliep. Diezelfde Cicero (Fam. 13,60,2) licht een tipje van de sluier op over de gedachte
die de elite ten aanzien van de risico’s koesterde. In een brief aan zijn vriend Munatius geeft hij
een aanbeveling voor een vrijgelatene, Tryphon, omdat die voor hem vele gevaren heeft doorstaan en dikwijls in de winter heeft gevaren (saepe hieme summa navigaverit). De wisselvalligheden van winterse reizen over de Adriatische Zee toont Cicero ons wanneer hij twee overtochten van zijn vertrouwde vriend Atticus beschrijft. De passage in januari 56 bracht deze man
veel tegenslag, maar de overtocht in begin december van het jaar 54 verliep zo voorspoedig dat
Cicero vol verrukking de bekoringen ervan aanprijst: o navigutioucnï amandam33. Zelf schuwde
hij een overtocht in de winter evenmin en zijn terugkeer uit Cilicië naar Rome in 50 valt voor
een deel buiten het seizoen: van 17-25 november maakte hij de oversteek naar Brindisi34.
De ellende die een winterse zeereis voor de reizigers kon meebrengen wordt ons geïllustreerd
door Flavius Josephus (Bell. Jud. 1, 279-281). Hij laat zien dat winterse reizen onder barre omstandigheden de reizigers in diepe wanhoop konden dompelen. Iemand die dit lot trof was
Herodes, de latere koning van de Joden. In 40 v. Chr. vluchtte hij middenin de winter (τcν
ÀκµÜν το χειµνοσ) uit zijn geboorteland via Alexandrië naar Rome. Eerst voer hij naar
Pamphylië, waar hij bijna schipbreuk leed en een deel van de lading overboord werd gezet, wat
vermoedelijk inhoudt dat dit gedeelte van de reis met een vrachtschip werd gemaakt. In Rhodos
bemachtigde hij een geweldige trireme (τριÜρη µεγÝστην), waarmee hij naar Brindisi voer, dat hij
nog in de winter bereikte.
In het principaat waren de reisvariaties groter dan ooit tevoren. Naast de door de organisatorische eenheid van het rijk bevorderde handel en toerisme waardoor er meer schepen in de vaart
waren, kan hiervoor de door Augustus ingestelde cursus publicus als reden worden aangevoerd.
Deze openbare postdienst, door Augustus’ opvolgers uitgebouwd en aan het einde van de
tweede eeuw de meeste rijksdelen binnen bereik hebbend, werd onderhouden door boden die te
voet, te paard of per wagen dringende mededelingen door het ganse rijk verspreidden35. Hoewel
de cursus publicus primair een verkeersdienst over land was, zullen schepen direct of indirect in
het systeem zijn opgenomen, omdat sommige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld Brittannië,
slechts over zee bereikt konden worden. Het doet er in dit verband weinig toe of de snelle
liburnae en triremen rechtstreeks bij de cursus publicus waren betrokken of dat de communicatietaken over zee die om snelheid vroegen, werden verzorgd door de oorlogsvloten van Ravenna
en Misenum of door de kleinere vlooteenheden, die geposteerd waren in vele uithoeken van de
Middellandse Zee36. In ieder geval werden de reismogelijkheden verruimd, ook voor de particuliere reizigers, die van deze faciliteiten gebruik konden maken, wanneer ze over een officieel
diploma beschikten.
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Reliëf uit de 3e eeuw, gevonden te Portus (Ostia), waarop een klein door slechts drie personen bemand
zeilschip is afgebeeld. Rome, Galleria Torlonia.

Het is niet vast te stellen in hoeverre de zeevaart in het principaal in het algemeen en de winterse zeevaart in liet bijzonder zijn toegenomen. Er worden nogal wat reizen in de literatuur
genoemd, die over zee gemaakt kunnen zijn, in vele gevallen moeten zijn. Het zou te ver voeren
de trajecten, die de reizigers voor de keuze van een vervoermiddel plaatsten, aan een uitgebreid
onderzoek te onderwerpen. Of dat trouwens veel zou helpen valt te betwijfelen omdat in veel
gevallen te weinig gegevens bekend zijn. Daarom beperk ik mij tot één traject. Van de route van
Rome naar Antiochië, een stad die in de keizertijd een belangrijke plaats in het rijksbestuur innam, is toereikende informatie aanwezig om de reisvariaties in de winter in een beschouwing op
te nemen. Drie mogelijkheden stonden de reiziger ter beschikking: 1) een reis geheel over land,
2) een gecombineerde land-zeereis, 3) een reis geheel over zee.
Het is opvallend dat voor vele geleerden, met name degenen die zich diepgaand met de cursus
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publicus hebben beziggehouden, het een uitgemaakte zaak is dat de landroute via Aquileia,
Sirmium, Byzantium, Nicomedia en vervolgens dwars door Klein-Azië naar Syrië de voorkeur
genoot van de reizigers en de officiële koeriers. Zij laten zich hoofdzakelijk leiden door de gedachte dat de cursus publicus vooral een verkeersdienst over land was en door de ons overgeleverde reisbeschrijvingen uit de late oudheid van de redenaar Libanius en het reisboek voor
pelgrims, samengesteld door een anonieme burger uit Bordeaux, die in 333 een bezoek aan het
‘heilige land’ bracht37. Gemakshalve leggen zij (te) grote nadruk op het ongerief van de winterse
scheepvaart en gaan voorbij aan de ongemakken van de lange reizen in de wagens zonder veringen en de gevaren die woeste, nauwelijks gepacificeerde bergstammen opriepen. H. G. Pflaum
gaat zelfs zover dat hij kritiekloos aanneemt dat de koeriers die begin maart 193 te Alexandrië
meedelen dat Pertinax zich op 1 januari van dat jaar de troon had toegeëigend, via Antiochië
over land waren gekomen, hoewel de rechtvaardiging voor die redenering in de berichtgeving
niet is te vinden38.
De gecombineerde land-zeereis van Rome naar Brindisi, over de Adriatische Zee naar Durazzo,
vandaar langs de Via Egnatia door Macedonië naar Byzantium, en dwars door Klein-Azië naar
Antiochië wordt in een veel minder serieuze overweging genomen, evenals de variant in het reisplan die de reiziger over de Adriatische zee naar Griekenland en vandaar over land of overzee
langs de Kleinaziatische kust naar Syrië leidde. Pflaums afwijzing is duidelijk, maar wel teleurstellend: ‘il est probable qu’il (le courrier) a jugé plus prudent de ne pas risquer un voyage en
mer en plein hiver, et que Ie messager a fait tout le parcours par terre39. Deze redenering gaat
ervan uit dat officiële koeriers geen al te grote risico’s durfden te nemen, maar negeert het gegeven dat privé-personen, die om minder dringende redenen reisden, daartoe wel bereid waren.
Cicero’s brieven tonen aan dat in de late republiek wel degelijk midden in de winter op lange
trajecten werd gevaren, en in het principaat was het niet anders. De dichter Ovidius zag zich
genoodzaakt midden in de decembermaand van 8 n. Chr. de Adriatische Zee over te steken op
weg naar zijn verbanningsoord Tomi aan de Zwarte Zee40. Een gelijk lot trof Avilius Flaccus, de
prefect van Egypte, die zich aan jodenvervolging op grote schaal had schuldig gemaakt. In de
vroege winter van 38 (ÀρχοµÛνου χειµνοσ) werd hij als gevangene van Alexandrië naar Rome
gebracht en beleefde volgens Philo van Alexandrië een zeer moeilijke overtocht (In flaccum
125). En de diepbedroefde Agrippina, wier echtgenoot Germanicus in Syrië al of niet door vergiftiging om het leven werd gebracht, voer midden in de winter van 19-20 uit Syrië naar Corcyra
zonder een haven te hebben aangedaan (nihil intermissa navigatione hiberni maris)41. De onberekenbaarheid en risico’s van een gecombineerde land-zeereis worden onder woorden gebracht
door de redenaar Aelius Aristides, die in de tweede eeuw leefde. Deze licht pathologische
auteur, wiens leven door langdurige ziekten werd verzuurd, reisde in het holst van de winter
vanuit het Kleinaziatische Alexandrië-Troas naar Rome. Hij boekte op een koopvaarder en voer
langs de kust naar Thessaloniki, nam vandaar de Via Egnatia door Macedonië naar Durazzo, stak
over naar Brindisi en kwam tenslotte na vele ontberingen, die hij zonder terughoudendheid beschrijft, na 100 dagen in Rome aan42.
De derde mogelijkheid, een zeereis geheel over zee, wordt nauwelijks in een serieuze beschouwing betrokken. Dat is opmerkelijk, omdat zeereizen zeer snel konden verlopen, onder gunstige
omstandigheden zeker sneller dan de reizen over land. En de koeriers van de keizer (of hun
rivalen) hadden meestal grote haast. Het vierkeizerjaar van 69 waarin haast was geboden voor
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alle troonpretendenten, levert de bewijzen dat zeereizen zonder onderbreking niet werden geschuwd. Kan men bij de door Otho uitgezonden gezanten naar Syrië en Egypte bij gebrek aan
toelichtende informatie van Tacitus nog enig voorbehoud maken, voor andere reizen gaat dit’
niet op. Otho’s rivaal Vespasianus die uiteindelijk als overwinnaar uit de concurrentiestrijd zou
komen, zond in de winter zijn zoon Titus vanuit Judea naar Rome om zich door Galba te laten
adopteren. Wanneer Titus in Corinthe verneemt dat Galba is gedood, keert hij met de grootste
spoed terug, vaart langs de kusten van Griekenland en Klein-Azié, steekt via Rhodos over naar
Cyprus en vaart vandaar over volle zee naar Syrië. Tacitus (Hist 2,2) gebruikt de term audentioribus spatiis, daarmee tot uitdrukking brengend hoe gewaagd hij deze beslissing vond. Van
de boden die Vespasianus komen melden dat Vitellius, die Otho had verslagen, op zijn beurt
was gesneuveld, zegt Tacitus (Hist. 4,51) dat zij de winterse zee trotseerden met evenveel

In Ostia zijn enige mozaïeken gevonden waarop Romeinse schepen zijn afgebeeld. Opvallend op dit 3e eeuwse
mozaïek is het vrachtschip met drie masten. Beide schepen zijn voorzien van het artemonzeil. Ostia, Piazzale
delle Corporazioni.
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vermetelheid als geluk (pari audacia fortunaque hibernum mare adgressi). En als we geloof
mogen hechten aan de informatie van Flavius Josephus (Bell. Jud. 4,591) zou Vespasianus zelf
overwogen hebben om in de winter naar Italië te gaan en orde op zaken te stellen, ook al wist
hij dat hij dan over zee moest gaan (καd τατα χεινσ ρÿα πλÛοντα). Door zijn soldaten werd
hij hiervan weerhouden.
Het meest informatieve getuigenis over de politieke consequenties die de onberekenbare winterse reizen konden hebben, is eveneens afkomstig van Flavius Josephus. Hij beschrijft hoe in de
lente van het jaar 40 Publius Petronius, legatus van Syrië, van keizer Caligula de opdracht kreeg
om een beeld, vervaardigd naar de beeltenis van de keizer, in de tempel van Jahweh in Jerusalem
te plaatsen en deze tempel voortaan te wijden aan Zeus Epiphanes Neos Gaios44. Petronius
evenwel toonde zich ontvankelijk voor de argumenten van de Joden, die dreigden een oorlog
tegen de Romeinen te beginnen, en probeerde de kwestie te vertragen. Hij schreef een brief aan
Caligula om hem tot andere gedachten te brengen, hoewel hij wist weinig kans te maken, maar,
integendeel, zelf gevaar liep slachtoffer van Caligula’s razernij te worden. Nog voordat de brief
in Rome aankwam werd Caligula over deze kwestie ingelicht door de in Rome vertoevende
koning Herodes Agrippa I, die erin slaagde enig begrip bij de grillige keizer te wekken. Toen
Caligula echter het schrijven van Petronius onder ogen kreeg barstte hij uit in grote woede en
veroordeelde Petronius tot zelfmoord, opdat iedereen zou weten wat het betekende zijn verordening te trotseren. Maar wat gebeurde? De onheilstijding bereikte Petronius pas, toen het
bericht dat Caligula op 24 januari 41 was vermoord hem al bekend was. Flavius Josephus legt
uit hoe het mogelijk was dat dat kon geschieden45. De boodschappers van Petronius ‘doodvonnis’werden drie maanden op zee opgehouden (συνÛβη χειµασθναι τρε σ µνασ ν τF θαλÀσσFη),
terwijl de koeriers die Gaius’ dood bekend maakten een goede vaart hadden (επλÞουν). Het
resultaat was dat Petronius al 27 dagen wist dat Caligula dood was, voordat hij de voor hem
bestemde onheilstijding vernam.
Uit deze Petroniusstory blijkt dat wel degelijk koeriersdiensten over zee in de winter werden
uitgevoerd, maar ook dat een berekening van de tijdsduur van de reis uitgesloten was, wat
misschien verklaart waarom sommige keizers de voorkeur bleven geven aan verzending van
berichten over land. In de zomermaanden zou Petronius al na 25 dagen van zijn veroordeling
kennis hebben genomen en, de grillen van Caligula kennende, de hand aan zichzelf geslagen
hebben. Het winterse jaargetijde redde zijn leven. Helaas staat dit verhaal op zichzelf, in zoverre, dat van andere officiële reizen zelden wordt vermeld op welke manier zij zijn gemaakt.
Maar deze anecdote weerlegt in ieder geval de stellingname van Pflaum c.s. dat een winterse
koeriersdienst niet in de gedachten van de keizers opkwam. Het hing van het belang van de
berichten af of de bereidheid aanwezig was om gevaren te riskeren. Wat dit betreft is er m.i.
geen verschil met de handelsvaart, die doorging zolang de gelegenheid om hoge winsten te
maken aanwezig was. Er bestond geen ingewortelde afkeer van het natte element die de bewoners van de oude wereld ervan weerhield winterse zeeën op te gaan. De beslissing om zee te
kiezen werd bepaald door de winstgevendheid van de projecten, het belang van de rijksorganisatie of de noodzaak van de informatie.
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Eindelijk thuis
M. C. E. Mineur-van Kassen

Heureux qui, comme Ulysse...?
(Joachim du Bellay)

Hoe zou het zijn om na twintig jaar oorlog en zwerftochten thuis te komen? Zou lthaka,hoe
vurig je er ook naar verlangd hebt ‘al was het maar de rook er van te zien opstijgen’, toch niet
tegenvallen? Zou je huis niet kleiner zijn dan je in gedachten had en de omgeving armelijker,
en zou het leven thuis niet dodelijk saai zijn als je zo lang gewend bent geweest aan actie en
gevaar? En wat zouden de gevoelens zijn van een trouwe echtgenote die na al die jaren geconfronteerd wordt met een inmiddels natuurlijk hevig geïdealiseerde man?
Op sommige van deze vragen geeft Homerus zelf een antwoord. De terugkeer van Odysseus is
al bij hem niet in alle opzichten wat de held zal hebben verwacht. Men denke bijvoorbeeld aan
de uiterst terughoudende wijze waarop Penelope hem begroet. Verschillende andere dichters
hebben in aansluiting op de Odyssee, maar niet altijd in overeenstemming ermee, de gevoelens
en reacties van Odysseus en Penelope bij en na zijn thuiskomst beschreven. Ik heb in dit artikeltje een aantal – zeer ongelijksoortige – gedichten op dit thema verzameld1.
We beginnen met de aankomst op Ithaka. Odysseus is slapend aan wal gezet door de Phaeaken
en ontwaakt als zij alweer zijn vertrokken. Hij weet niet waar hij is, is ervan overtuigd dat de
Phaeaken hem bedrogen hebben en wenst, terugdeinzend voor de gedachte aan weer nieuwe
gevaren en avonturen, maar weer bij hen te zijn, totdat Pallas Athene hem op de hoogte brengt
van zijn verblijfplaats. Schiller2 heeft een epigram geschreven over de allereerste confrontatie
van Odysseus met zijn vaderland.

Odysseus
Alle Gewässer durchkreuzt’, die Heimat zu finden, Odysseus;
Durch der Scylla Gebell, durch der Charybde Gefahr,
Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,
Selber in Aides’ Reich führt ihn die irrende Fahrt.
Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Küste,
Er erwacht und erkennt jammemd das Vaterland nicht.
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Hoewel Schiller niets verandert of toevoegt aan wat Homerus vertelt, krijgt in zijn epigram het
paradoxale niet-herkennen van het vaderland waar hij dag en nacht naar verlangd heeft een veel
zwaarder accent, omdat het het besluit van het gedicht vormt, terwijl het optreden van Athene
niet wordt vermeld.
Nu de herkenning van Ithaka in een gedicht van Cees Nooteboom3 waarin de eerste vreugde om
de terugkeer als een stralend moment van licht en duizeling wordt beschreven.

Athene zegt Odysseus waar hij is
Pas toen zij hem de haven
had gewezen, de grot van de Naiaden
wist hij, zo lang verdwenen,
waarbij was.
Van al die moedervormen
in de wijde zee
was dit de laatste
en de enige.
Nevelomhangen,
ochtendbevangen,
stil in een sluier van licht.
Het duizelende licht
van thuis en terugkeer.
Het duizendvoudig lichten
van Ithaka.
De vreugde wordt nu voorlopig opgeschort – Penelope mag nog niet weten dat hij is teruggekeerd, er moet eerst orde op zaken worden gesteld. Maar misschien kan daarna de idylle beginnen.
Na de moord op de vrijers waarschuwt Eurykleia Penelope dat haar man is thuisgekomen.
Penelope reageert gereserveerd, komt beneden en valt daar Odysseus niet om de hals. In tegenstelling tot de jeugdige Telemachus begrijpt deze dat wel en wacht hij eerst geduldig af.
Homerus beschrijft nu de gevoelens van angst en onzekerheid die haar bestormen terwijl ze kijkt
naar Odysseus en niet durft te geloven dat hij het echt is. Maar bij Yannis Ritsos4 zijn haar
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emoties op dit moment van geheel andere aard en is de lang verwachte terugkeer een volledige
desillusie: twintig jaar van haar leven bedorven voor een oude, in bloed gedrenkte vreemdeling.

Penelope’s wanhoop
Niet dat ze hem niet herkende in het flauwe licht van het vuur,
zijn vermomming in bedelaarslompen. Nee. Er waren duidelijk tekens:
het litteken op zijn knie, zijn gespierde lichaam, de sluwe blik.
Bang,
leunend tegen de muur, probeerde ze een excuus te vinden, uitstel
om niet te hoeven antwoorden
zodat hij niet zou weten wat zij dacht. Had zu voor hem
die twintig jaar vergooid
wachtend en dromend? Was het voor deze ellendige vreemdeling
in bloed gedrenkt, met zyn witte baard? Sprakeloos viel ze op een
stoel,
staarde naar de geslachte vrijers op de vloer alsof ze
keek
naar haar eigen dode verlangens en zei ‘welkom’,
haar stem klonk in haar oren als die van iemand anders, als kwam
hij van heel ver. Het weefgetouw in de hoek
wierp schaduwen over de zoidering als een kooi, de vogels die ze had
geweven
met heldere rode draden tussen groene bladeren werden
plotseling grijs en zwart
en vlogen laag langs de lage hemel van haar laatste krachten.
Deze Penelope is een tragische figuur die te laat beseft dat ze verkeerd heeft gekozen. Het beeld
van de kooi, gevormd door de schaduw van het weefgetouw, suggereert dat ze hierna voorgoed
in een uitzichtloos bestaan zal zijn opgesloten. Bij Homerus kan er echter geen twijfel bestaan
aan de oprechte vreugde van man en vrouw om hun hereniging, als Penelope haar onzekerheid
heeft overwonnen door Odysseus een uitspraak te ontlokken over het alleen aan hen beiden
bekende geheim van de bouw van hun echtelijk bed.
In de Odyssee wordt Penelope geschetst als een verstandige en, voor zover de omstandigheden
en maatschappelijke conventies van de tijd dat toelaten, doortastende en krachtige persoonlijkheid. Zo is ze ook in het gedicht van Willem Jan Otten5 dat speelt na de herkenningsscène.
Odysseus’ heldenrol is afgelopen, hij is in dit gedicht letterlijk ‘buiten beeld’. Wat hij zegt en
‘vraagt blijkt alleen uit haar antwoorden. De homerische illusie van duurzame genegenheid die
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de twintig jaar lang uitsluitend op de éne geliefde gericht blijft wordt doorgeprikt (‘Zonder hen
zou ik jou zijn vergeten’), de alledaagsheid wint het definitief van de heroiek.

Penelope’s antwoord
Hoe ik de dagen heb doorgebracht?
Ach, kippevel wordt pantser. Het lukte,
tenslotte, geen oor meer te lenen
aan de geruchten. Ik ben als een gek
gaan weven, een ellenlang kleed
om ’s nachts weer teniet te doen.
Kijk, dit is er nog van. Zo hield ik
de vrijers op afstand. Zonder hen
zou ik jou zijn vergeten...Mooi?
Het stelt voor wat ik dacht
dat jouw heldenrol was. Nee,
geen haar op mijn hoofd, – alleen
toen je schim was wilde ik weven.
Wat heb je nou? Nee, werkelijk niet,
op mijn getouw geen apotheose.
All right, noem het mijn wraak.
Jouw einde speelt hier, buiten
beeld, door niemand bekeken –
kom, ga je mee naar bed?
Maar terug naar Odysseus, als hij tenslotte na alle beproevingen van zijn rust kan gaan genieten.
Twee gedichten met verwante strekking: het thuiszijn is eigenlijk onverdraaglijk, zee en wind
lokken.
Bij Elisabeth Keesing6 vinden we het verlangen naar de verloren makkers, opstandigheid tegen
de onrechtvaardigheid van het lot dat slechts één van allen deed overleven en een gevoel van vervreemding bij het terugzien van vroeger vertrouwde plaatsen. Penelope wordt niet genoemd.
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Odysseus
Zo kom ik uit mijn huis weer naar de boorden
van de oceaan, voor al het andre blind.
’t Is of ik als van ouds de stem weer hoorde
c(ie altijd mij geleidde, als man, als kind.
Zo voer ik thuis na twintig zware jaren,
behouden, maar de nood was groot aan boord.
Zij die bij elk gevaar mijn vaste makkers waren,
zij stierven naast me; voor mij – en ik leefde voort.
Nu, als ik ronddwaal door de oude steden
– heb ik ze in mijn droom vermooid? –
schuift een vreemd onbehagen met mij mede:
nu ben ik thuis; nu ben ik nog berooid.
Zij hebben toch precies als ik gebeden
– we hadden ’t zelfde lot, we vonden ’t zelfde woord –
gebeden om behoud, wat vreugd en vrede.
Waarom is mijn gebed alleen verhoord?
Er spelen nieuwe kinderen langs oude wegen.
Een huis bleef staan, een ander ging te loor.
Ik moet wel dankbaar zijn voor wat ik heb herkregen,
maar in verwondering ga ik de straten door.
Was dit mijn wens? Ik aarzel in zo’n vreugde.
’t Verlangen is vervuld. Hoe vreemd is her-bezit.
’t Gespaarde bleef hetzelfde, maar ik niet. Mij heugt het
hoe je kon leven, lachen zelfs, ook zonder dit.
We lachten samen en we bleven als de nood kwam
sterk, dicht bijeen. We hadden ’t zelfde lot,
we waren één. Totdat voor hen de dood kwam
die mij liet leven. Maar het leven is kapot.
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Geef mij opnieuw een schip. Dan wenden wij de steven..
Geef mij opnieuw te lijden, zend ons opnieuw gevaar.
Ik kan niet in dit veilig thuis-zijn leven:
Slechts tussen zee en wind vindt toen en nu elkaar.
In het gedicht van Heyse7 speelt Penelope wel een rol; ze tracht de rusteloze Odysseus tevergeefs te overtuigen van de mogelijkheid thuis, bij haar en Telemachus, gelukkig te zijn.

Odysseus
Sie hatten auf luftigem Söller geruht,
Der Dulder, entronnen der stürmenden Flut,
Und Penelopeia, die Hehre.
Der Morgen dämmerte rosig heraut,
Da stützt sich der Held auf dem Lager auf –
Kühl weht der Wind vom Meere.
Wie wandert’ er lang durch die Wellenflur!
O säh’ er den Rauch seiner Insel nur!
So bangte sein Herz voll Schwere.
Nun blickt er ins Weite von Heimatstrand
Und seufzt und birgt das Haupt in die Hand –
Kühl weht der Wind vom Meere.
‘Was seufzest und sinnst du im Morgenstrahl?
Was bleibt dir zu sehnen, mein trauter Gemahl,
Das irgendein Gott dir gewähre?
Du bist geborgen bei Weib und Sohn,
Und Ruh und Ruhm sind der Mühen Lohn’ –
Kühl weht der Wind vom Meere.
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‘Und hast du daheim nicht Lieb’ und Lust?
Noch ist nicht verwelkt die getreueste Brust,
Noch wert, dass sie Kindlein nähre.
Sie blühen dir auf mit den Enkeln zumal –
Was bleibt dir zu seufzen, mein teurer Gemahl?’ –
Kühl weht der Wind vom Meere.
Er küsst ihr die Augen, er schüttelt das Haupt:
‘Was hat dir so frühe den Schlummer geraubt?
Nun forschest du, was mich verzehre.
Mir gaben die Götter ein göttliches Los,
Und doch – mein Sinnen ist ruhelos’ –
Schwül weht der Hauch vom Meere.
‘Mir träumte zu Nacht, auf gescheitertem Kiel
Hintrieb’ ich, den wütenden Wogen ein Spiel,
Ringsum unermessliche Leere.
Da taucht aus den Tiefen ein süsses Gesicht,
Ein Weib mit Augen wie Sternenlicht’ –
Schwül weht der Hauch vom Meere.
‘Sie wirft mir den Schleier, den rettenden zu,
Ich sehe sie winken und schwinden im Nu,
Die ich nun ewig entbehre.
O seliges Wagen, o Heldengeschick!
Wie soll ich nun tragen ein ruhiges Glück?’ –
Schwül weht der Hauch vom Meere.
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Kaváfis’ Ithaka8 als afsluiting. Dit gedicht gaat niet meer over het Ithaka van Odysseus, maar
over de symbolische, voor ieder geldende betekenis van het eiland als einddoel van de levensreis.
Ook bij Kavafis is impliciet dat bij het opmaken van de balans na de terugkeer niet het thuiszijn
maar het verblijf in de vreemde het hoogtepunt van het bestaan zal blijken te zijn geweest. De
ware betekenis van Ithaka, de thuishaven, zal de reiziger steeds duidelijker worden, hoe ouder
en wijzer hij wordt.

Ithaka
Als je op je tocht naar Ithaka vertrekt,
smeek dat je weg heel lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaring.
De Laestrygonen en de Cyclopen,
en de toornige Poseidon moet je niet vrezen;
zulke wezens zul je nooit vinden op je weg,
als je denken hoog blijft, als een uitgelezen
bewogenheid je lichaam en je geest bezielt.
De Laestrygonen en de Cyclopen,
de woeste Poseidon zul je niet ontmoeten,
als je ze niet met je meedraagt in je ziel,
als je ziel ze niet voor je ogen plaatst.
Smeek dat je weg heel lang mag zijn.
Dat er vele zomerse morgens zullen zijn
waarop je, met wat een voldoening, wat een vreugde
zult bunnengaan in voor het eerst aanschouwde havens;
en datje moogt vertoeven in phoenicische stapelplaatsen,
en daar goede waren kopen kunt,
parelmoer en koralen, amber en eboniet,
en zinnestrelende parfums van elke soort.
zo overvloedig als je kunt zinnestrelende parfums;
en datje naar veel steden in Egypte gaan moogt
om te leren en te leren van de wijzen.
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Houd altijd Ithaka in je gedachten.
Daar aan te komen dat is je bestemming.
Maar overhaast de reis volstrekt niet.
Beter dat die vele jaren duren zal,
en dat je, oud al, landen zult op het eiland,
rijk met alles watje onderweg hebt gewonnen,
niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom geven zal.
Ithaka gaf je de mooie reis.
Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan.
Verder heeft het je niets meer te geven.
En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet.
Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring,
zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s betekenen.

NOTEN
1 Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Enkele zeer
beroemde (bijvoorbeeld die van Tennyson, Graf
en Kazantzakis) konden vanwege hun omvang
niet in dit artikel worden opgenomen.
2 Fr. Schiller, Samtliche Werke, Bd I, München4
1965.
3 Cees Nooteboom, Open als een schelp - dicht
als een steen, Amsterdam 1978 (Arbeiderspers).
4 Yannis Ritsos, Herhalingen, 1968. Vertaling van
Cees Nooteboom.
5 Willem Jan Otten, Penelope’s antwoord, geiwi-

bliceerd in NRC - Handelsblad, juli 1979. Een
variant van dit gedicht is onder de titel ‘Penelope’s slotsom’ opgenomen in Ik zoek het hier,
Amsterdam 1981 (Querido).
6 Elisabeth Keesing, Odysseus, 1947. Niet eerder
gepubliceerd.
7 Paul Heyse, Odysseus, 1872. Uit Deutsche
Lyriker XVI, Paul Heyse, Leipzig z.j.
8 K.P. Kaváfis, Ithaka, 1911. Uit K.P. Kaváfis,
Verzamelde gedichten, vertaald door G.H. Blanken, deel I, Amsterdam 1979 (Atheneum Polak en van Gennep),
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De visie van Daumier op de thuiskomst van Odysseus.
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Domus Aurea
De politiek van Nero en de Flavische keizers
Steven Kolsteren

In de tijd van Nero en de Flavische keizers
(54-96 n. Chr.) bestaat een ideologische confrontatie tussen de keizer en de patriciërs,
vertegenwoordigd in de Senaat. Het volk, de
plebejers, wordt hierbij als speelbal gebruikt.
De keizers dingen naar de gunst van het volk,
waarbij zij zich afzetten én tegen een vorige
keizer én tegen de aristocratie.
Nero en de Flavische keizers gebruiken
totaal verschillende methoden om het volk
op hun hand te krijgen en de machtspositie
veilig te stellen. Bewijzen hiervoor zijn te
vinden in één van de bekendste maar helaas
ook één van de slechtst onderzochte monumenten van Rome: Nero’s Domus Aurea, het
Gouden Huis.
Wat is de Domus Aurea?
De huidige resten onder het Parco di Traiano
in Rome, waarheen de toeristen gelokt worden met de naam Domus Aurea, vormen
slechts een klein gedeelte van het oorspronkelijke complex, al zijn zij het voornaamste
deel, het woongedeelte. De bouw begon in
64 n. Chr. In 104 n. Chr. gebruikte Traianus

de ruimtes als onderbouw voor zijn Thermen, reden waarom deze zalen zo goed bewaard zijn gebleven.
De Domus Aurea was samengesteld uit verscheidene bouwwerken. Allereerst een
monumentale ingang van het Forum bestaande uit zuilenhallen op kunstmatige terrassen
en een vestibule. Hierin bevond zich de
Colossus: een reusachtig bronzen beeld, dat
Nero voorstelde. Het was vooral bedoeld als
gigantische reklame voor de eigenaar van het
geheel1. Achter deze ingangspartij lag een
uitgestrekt nymphaem – een combinatie van
fonteinen, sproeiend water, mozaïek en marmer – in het podium van de tempel van
Divus Claudius, waarvan de bouw voor Nero
stopgezet was.
In het hart van het gebied lag een kunstmatig meer met zuilenhallen, waterwerken en
zelfs nagebootste kleine stadjes. Eromheen
waren bossen met allerlei soorten wilde en
tamme beesten.
De ligging en omvang waren zo gekozen, dat
het complex door natuurlijke hellingen afgesloten was van de stad, waar het middenin
lag (fig. 1).
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fig. 1

De Domus Aurea kan gekenschetst worden
als een monumentaal luxe privépark, vol
groen, marmer en water.
Waar komt deze opzet vandaan?
Nero’s Domus Aurea komt als geheel niet
opeens tevoorschijn in de Romeinse bouwgeschiedenis. Zowel in architectonisch als in
ideologisch opzicht zijn er voorgangers aan
te geven.
Een monumentaal bouwcomplex dat belang-

rijk is voor de Romeinse cultuurgeschiedenis
is het heiligdom van Fortuna Primigeneia te
Palestrina ten oosten van Rome. Sulla liet
hier in het begin van de eerste eeuw v. Chr.
een hele heuvel architectonisch aankleden,
met monumentale terrassen en zuilenhallen.
Het geheel droeg de naam van een lokale
cultusplaats, maar in feite was het een prestigeproject, waarbij Sulla zijn macht en vermogen kon tonen. Bovendien maakt de
onderneming duidelijk hoe sterk Sulla Helleense elementen in de Romeinse cultuur
wilde invoeren.
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Ook de thermen van Baiae aan de Golf van
Napels moeten genoemd worden. Baiae was
een thermaal kuuroord in het Griekse,
‘beschaafde’ Campanië, waarheen de welgestelde Romeinen zich in de zomer begaven
ter verkoeling, ontspanning en wat daar zoal
bij hoorde2. Vooral in de eerste eeuw n. Chr.
was Baiae in trek bij de Romeinse aristocratie. Ook de keizers bezaten er villa’s, zoals
Nero en Otho. Nero herbouwde Baiae zoals
hij dat later zou doen met Rome na de brand
van 64 n. Chr. – welke de aanleg van de
Domus Aurea mogelijk maakte –, dat wil
zeggen met veel ruimte, marmer en zuilenhallen.
Wat Nero in Baiae aantrok, verplaatste hij
naar Rome. De Domus Aurea was een lustoord voor hemzelf, niet in het verre Campanié. maar midden in Rome en toch onttrokken aan het alledaagse leven van de grote
stad3.
Verder zijn de plattelandsvilla’s van de
hogere kringen van belang, de porticusvilla
met een uitgestrekt front bestaande uit een
zuilenhal en de peristyliumvilla, met vertrekken gegroepeerd rondom een centrale
open hof. Nero vermengde beide types in de
Domus Aurea. Daarbij bootste hij het
platteland na dat deze villa’s zo aantrekkelijk
maakte.
In deze voorbeelden lopen de ideologie van
keizer en aristocratie parallel. Maar dat geldt
niet voor een ander fundamenteel element
van de Domus Aurea: de ligging en uitgestrektheid. Dit aspect toont de botsing tussen beiden.
Nero baseerde zijn opzet op de gewoonte
van keizers vóór hem om tuinen te confisceren. Aanvankelijk voegden keizers tuinen
aan hun bezit toe van politieke tegenstrevers
die uit de weg waren geruimd. Eén stap verder: iemand wordt een politiek tegenstander
omdat hij een tuin bezit die de keizer graag

zelf wilde hebben. Niet het uiterlijk was van
belang, maar de plaats: men streefde naar
een aaneengesloten gebied, tevens vluchtoord in moeilijke tijden. Nero nu beperkte
zich niet zoals zijn voorgangers tot de omgeving van de stad – met name het gebied aan
de overzijde van de Tiber, het huidige Vaticaan – maar verwierf zich ook het terrein
rondom het Forum: de Palatijn, de Esquilijn
en de Mons Caelius4. Zo kreeg hij het hart
van de stad zelf in handen.
De ideologie van Nero
Nero had dit aaneengesloten, door heuvels
begrensde gebied in het belangrijkste deel
van de stad hard nodig voor zijn aanzien en
veiligheid. Rond 64 n. Chr. wordt de tegenstelling tussen keizer en Senaat in volle omvang duidelijk. Nero wilde vooral gelegenheid om zijn eigen passie te kunnen uitoefenen: declamatie, zang en muziek. Dagelijkse
beslommeringen stonden dit streven in de
weg, met name politieke conflicten.
In het jaar 60 verving hij de bloedige gladiatorenspelen door artistieke musische wedstrijden, de naar hem genoemde Neroneia.
Het Romeinse volk joeg hij daarmee niet
tegen zich in het harnas: men was vermoedelijk al lang blij dat Nero zich bezighield
met zijn onschuldige hobbies5. Bovendien
bevorderde de keizer de bouwactiviteiten –
gunstig voor de werkgelegenheid - en deelde hij meer graan en zelfs geld uit aan de
bevolking en minder aan het leger6. Het
volk van Rome bond hij op die manier toch
door het ‘brood en spelen’ principe.
Met de Senaat, de vertegenwoordiging van
de aristocratie, lag het anders. Vanaf het
jaar 61 benoemde Nero alleen nog maar
plebejers in de Senaat. Ook de consuls
wacen sedertdien afkomstig van het platte-
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land. Bovendien ging de keizer de haarstijl –
belangrijk voor politieke propaganda op
munten en sculpturen – dragen van de laag
aangeslagen akteurs en wagenmenners. Tussen 61 en 64 voltrok zich een ware machtsgreep van de keizer: de aristocratie werd
buitenspel gezet. In het persoonlijke vlak
blijkt dit uit het in ongenade vallen van
zijn moeder, Agrippina, zijn leermeester, de
filosoof Senaca, en wat betreft de hofaristocratie, de mislukte opstand van Piso.
De patriciërs hadden de macht verloren –
zowel de macht over de keizer als de macht
over de plebejers, omdat de keizer het volk
direkt aan zich verplicht had. Er was geen
enkele mogelijkheid meer voor de Senaat om
in te grijpen in de loop van de gebeurtenissen: het angstbeeld van een almachtige keizer of het schrikbeeld van een rebellerend
volk.
Nero, op zijn beurt, wilde zich als een echte
autonome kunstbeoefenaar terugtrekken in

fig. 2

een ivoren toren. Het verschil met zovele
andere kunstenaars is dat hij deze ‘ivoren
toren’ ook liet bouwen.
Het woongedeelte van de Domus Aurea
Vóór de aanleg van de Domus Aurea vanaf
64 n. Chr. had Nero al een paleis laten
bouwen, de Domus Transitoria. Dit paleis
strekte zich uit over Forum en Palatijn;
resten zijn bewaard onder de Tempel van
Venus en Roma gebouwd door Hadrianus7.
Het woongedeelte van de Domus Aurea, de
vleugel op de Esquilijn, werd oostwaarts aangelegd vanaf een steunmuur tegen de heuvelflank in het westen. De architekten waren
Severus en Celer (technisch ingenieur). De
constructie moet tamelijk snel en lichtelijk
chaotisch verlopen zijn. Door de nieuwe
bouwmethoden – beton tussen twee lagen
baksteen en ekonomische planning van werk
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in groepen kon dit reusachtige geheel binnen zeer korte tijd opgericht worden (fig. 2).
Het westelijk gedeelte is systematisch opgezet als een peristyliumvilla. Rondom de vijfhoekige binnenhof zijn echter eigenaardig
gevormde ruimtes te zien. Nu is er in het
bouwwerk een duidelijk streven naar optische en ruimtelijke effecten te constateren8. Dit streven bepaalt tevens de belangrijkheid van het gebouw in de Romeinse
architectuurgeschiedenis. Voor het huidige
doel, Nero’s ideologie aangeven in zijn bouwactiviteiten, is echter een ander aspect
betekenisvol: de veelvuldige en snel opeenvolgende veranderingen in grondplan.
De gang ten noorden van de ruimtes direct
ten westen van de vijfzijdige hof is mede
bepaald door fundamenten van Augusteïsche
woningen, die gebruikt zijn om de bouw te
bespoedigen. Maar de zalen ten noordoosten
van deze gang tonen drie veranderingen in
grondplan, die bijna gelijktijdig plaatsvonden op verschillende punten. Soms was een
zaal al gedecoreerd met stuc en schilderingen. Op één plaats wordt een beschilderd gewelf doorsneden door een nieuwe muur die
het gevolg is van een wijziging in het grondplan.
De befaamde koepelzaal lijkt het centrum te
hebben moeten vormen, terwille waarvan
een tweede vijfzijdige hof ten oorsten gepland was. Het is niet zeker of deze hof ook
inderdaad aangelegd is. Verdere resten bevinden zich direkt ten noorden van het
huidige complex.
Behalve deze wijzigingen zijn er ook toevoegingen, verspreid over het hele gebouw:
openingen of ramen worden gesloten, tot
ramen of tot nissen gemaakt. Afbeelding 1
toont zo’n gesloten opening (fig. 2, A).
Kleur, vorm en groette van de bakstenen die
later zijn ingevoegd komen overeen met die
van de oorspronkelijke stenen. Ook de dikte

van de cementlagen tussen de rijen stenen
komt overeen. Dit alles wijst erop, dat de
sluiting kort na de bouw plaatsvond. Hiermee wordt zowel het visuele effect van de
binnenruimtes benadrukt – het felle zonlicht van het zuiden werd getemperd – alsmede grotere veiligheid bereikt.
Deze wijzigingen vormen geen coherent plan.
Ze wijzen wellicht op Nero’s eigen grillige
ingrijpen. In de nissen konden bovendien
beelden geplaatst worden, waarvan Nero talloze meebracht na een tournee door Hellas
in 66 n. Chr.9. Statussymbool was ook de
koepelzaal, een eetzaal met ronddraaiend
plafond, water en rondsproeiende parfum,
zoals Suetonius schrijft10. Dat geldt ook
voor het zgn. Polyphemus-nymphaeum, een
waterwerk in een ruimte die door de dekoratie op een grot leek, zoals de grot van Tiberius in Sperlonga met de sculptuur van Polyphemos. In Nero’s nymphaeum was Polyphemus afgebeeld op het gewelf in mozaiek11. Deze ruimte werd later ingevoegd in
de oorspronkelijke zalen, waarschijnlijk niet
lang voor Nero’s einde.

afb. 1
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In het woongedeelte zijn duidelijk de twee
aspecten van het gehele complex zichtbaar:
indruk maken op de buitenwereld en zich
isoleren van diezelfde buitenwereld.
De Domus Aurea na Nero’s dood: 69 n. Chr.
In het Polyphemus-nymphaeum, de plaats
waar Nero’s bouwactiviteiten ophielden, zijn
duidelijke veranderingen te constateren,
waarbij gebruik gemaakt werd van dezelfde
bouwmaterialen, maar waarbij het doel
totaal anders was. Nieuwe muren veranderden het concept van het nymphaeum, met
de axiale doorkijk op het peristylium. Het
ligt voor de hand, dat hier een nieuwe bouwheer bezig is geweest, kort na Nero, gezien
de plaats en het bouwmateriaal.
De literaire bronnen leren ons dat Nero’s opvolger Galba steunde op de aristocratie en
een felle anti-Nero politiek voerde. Binnen
één jaar echter werd hij al aan de kant gezet
door Otho, een jeugdvriend van Nero, die
juist diens ideologie weer voortzette, steunend op het volk. Deze Otho vestigde zich in
de Domus Aurea en spendeerde een groot
bedrag aan de voltooiing, met name van de
decoratie. Het is een zeer waarschijnlijk dat
de veranderingen in het Polyphemusnymphaeum wijzen op zijn keizerschap van
drie maanden. Vermoedelijk heeft zijn opvolger, Vitellius, ook in de Domus Aurea
gewoond, maar sporen van bouwactiviteiten
zijn van deze keizer niet aanwijsbaar12.
Met Vespasianus, de eerste Flavische keizer
(69-79), komen drastische veranderingen.
De ideologie van de Flaviérs
De aristocratie had gefaald met een keizer
uit haar eigen midden. Haar rol is voorgoed

uitgespeeld: de nieuwe keizer was afkomstig
van het platteland. Vespasianus’ tactiek was
heel eenvoudig: elke herinnering aan Nero
(en daarmee aan de Julisch-Claudische
dynastie) moest worden uitgebannen. Maar
daarbij moest hij proberen de bevolking van
Rome niet voor het hoofd te stoten. Hun
steun was nodig.
Vespasianus’ handelwijze komt het beste
tot uiting in zijn bouwprogramma in het
gebied van de Domus Aurea.
Allereerst werd het centrum van Nero’s
machtsgebied aangepakt. Op de plaats van
het kunstmatig meer liet hij een amfitheater
bouwen voor het volk van Rome, het huidige
Colosseum. Bouwmaterialen van Nero’s
zuilenhallen waren goed te gebruiken.
Bovendien waren op deze plaats geen uitgebreide graafwerkzaamheden nodig. Zo hoopte Vespasianus de bouw snel te voltooien,
om persoonlijk de Domus Aurea terug te
schenken aan de bevolking van Rome, daarbij de voornaamste grief tegen Nero (de
usurpatie van een oorspronkelijk dichtbevolkt deel van de stad) uitbuitend13. Niettemin werd de bouw pas voltooid onder zijn
opvolgers Titus en Domitianus.
Vervolgens werd de tempel van Divus Claudius afgebouwd. Vespasianus benadrukte zo
Nero’s gebrek aan piéteit. Immers, Nero had
de bouw van de tempel voor zijn vergoddelijkte stiefvader brutaal stopgezet en gebruikt voor eigen glorie.
De Colossus werd met relatief geringe kosten
veranderd van Nero in een Helios door het
hoofd te omgeven met een stralenkrans. Dit
geschiedde in het jaar 75. De kostbare mozaieken en sculpturen liet hij verplaatsen naar
zijn eigen Forum Pacis.
In het woongedeelte van de Domus Aurea is
te constateren dat de grote zuidelijke openingen, met name in het westelijk gedeelte,
dichtgemaakt werden, niet als architectoni-
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sche vernieuwing, maar om de toegang tot
het paleis zoveel mogelijk af te sluiten. Afbeelding 2 laat twee gesloten openingen zien
(fig. 2, B). Aanvankelijk werden tufblokjes
gebruikt; toen die niet uwer snel voorhanden waren, duurdere bakstenen (rechts).
Er werd geen moeite gedaan een mooie aansluiting te verkrijgen met de oorspronkelijke
muren en er zijn geen sporen van decoratie.
Vespasianus’ zoon en opvolger. Titus (79-81)
bouwde Thermen ten westen van de woonvleugel. Ook deze thermen waren bedoeld
als bouwwerk voor het volk van Rome.
Zijn broer en opvolger Domitianus (81-96)
veranderde de zuilenhallen van de Via Sacra,
de toegang vanaf het Forum tot Nero’s
Domus Aurea, in opslagplaatsen, de Horrea

afb. 2

Piperataria. Op de Palatijn liet hij door
Rabirius een nieuw keizerlijk paleis bouwen
op de resten van de Domus Aurea ter plekke.
In het gebied rondom het Amphitheatrum
Flavium verrezen utiliteitsbouwsels14.
In de vleugel op de Esquilijn zijn vele wijzigingen aangebracht, die dateren uit de Flavisclie tijd. Afbeelding 3 laat enkele essentiële voorbeelden zien: kleine muurtjes in de
oorspronkelijk grote ruimtes en gaten in de
muren (fig. 2, C). Deze gaten wijzen op de
bevestiging van grote balken in de muur.
Deze balken, op hun beurt, wijzen op een
bovenverdieping. In de hoek zijn nog enkele
sporen van witte stuc te zien. De bovenverdieping is duidelijk in afbeelding 4 (fig. 2, D).
Boven de balkgaten is witte stuc aange-
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bracht. Zelfs is er een nis gemaakt met een
dorpel.
Balkgaten werden vaak in oorspronkelijke
wandschilderingen aangebracht, zoals afbeelding 5 toont (fig. 2, E). Hieruit blijkt, dat
deze sporen niet uit Nero’s tijd dateren. Het
gebruik van stuc en schilderingen echter
geeft aan dat ze wel uit de eerste eeuw
Chr. dateren, tussen ca. 70 en 104 n. Chr.
Deze sporen wijzen op eenvoudige, nietkeizerlijke bewoning. De grote zalen werden
omgevormd – tamelijk primitief – tot leefbare woninkjes. Er zijn verschillende kernen,
grotere en kleinere, woonruimtes en opslagplaatsen. Omvang en vorm zijn zeer verschillend. Daarom zullen deze sporen niet allen
uit dezelfde tijd stammen.

Met name Domitianus had totaal geen
interesse voor het verlaten paleis van Nero:
hij richtte zijn belangstelling op de Palatijn.
Het is daarom waarschijnlijk dat hij en wellicht zijn voorgangers het gebouw op de
Esquilijn teruggaf aan het volk of toestond
dat er weer bewoning kwam. Het past in het
kader van de Flavische politiek met betrekking tot de Domus Aurea. Al of niet legaal
kraken van gebouwen is geen recent verschijnsel!
De Flavische keizers gebruikten de Domus
Aurea om zich af te zetten tegen Nero.
Deze reactie op een voorganger om zichzelf
te rechtvaardigen was des te meer nodig,
omdat zij in principe precies dezelfde politiek volgden: een sterke, onafhankelijke
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machtspositie. Domitianus voerde niet voor
niets als eerste de dominus et deus politiek
in, de almachtig heerser en God bij het leven.
De aristocratie kreeg geen enkel recht of
bezit terug. Het volk werd gebruikt als steun,
maar in feite hoefden de keizers geen enkele
rekening te houden met één van beide belangengroepen. Deze situatie vormt het uitgangspunt van de machtsverhoudingen in de
verdere Romeinse keizertijd.

afb. 4

afb. 5
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Wandelen op Versvoeten
E. B. de Bruyn

In de korte brief die Plinius wijdt aan de nagedachtenis van Martialis citeert hij uit het hoofd
tien vleiende regels waarmee de overledene hem eens ‘onsterfelijk had menen te maken’. Zij vormen de tweede helft van een gedicht (X 19) dat op de zelfde leest geschoeid is als een minstens
tien jaar ouder stukje (I 70 of 71), omstreeks het jaar 84 gericht aan de eveneens rijke en letterlievende maar minder afstandelijke Caius Julius Proculus. op wiens herstel van een zware ziekte
hij in 96 of 97 nog een uitbundige dronk zal instellen (Xl 37). Plinius werd dus eigenlijk maar
vergast op een soort tweedehands poë’em al werd een ander metrum gebruikt en was de toon
eerbiediger. In beide stukjes wordt de weg aangegeven die het boek of de muze volgen moet om
de woning van de geadresseerde te bereiken. Dat komt dus neer op twee wandelingen door
Rome, verondersteld dat men een uitgangspunt had. De vertolking van de gedichten is tevens
het voorwerp van een vertaalexperiment geweest: er is getracht strikt metrisch te vertalen zonder één regel of één versvoet meer dan in het origineel, hetgeen bij Martialis vaak als onmogelijk
beschouwd wordt. In hoever dit gelukt is moge de lezer beoordelen.
(I 70) Aan zijn boek

(voor Proclus)

Wees nu eens lief, mijn boek, en breng mijn groeten aan Proclus
ginds in zijn prachtig verblijf, zeg dat je komt namens mij.
Vraagje de weg, dan zeg ik: loop eerst langs de tempel van Castor
vlak bij Vesta’s altaar, ’t maagdelijk klooster annex.
Volg dan de stijgende Heilige Weg naar de Hoge Paleizen
waar van de Opperste Vorst machtig de beeltenis prijkt.
Laat je niet slaan in de stralende ban van die trotse Colossus,
die in gigantisch formaat Rhodus’ Kolos overtreft,
maar sla af naar de plaats waar de zorgenverdrijvende Wijngod
woont en Cybele’s gewelf met Corybanten zich tooit.
Dan sta je plotseling links voor Proclus’ illustre Penaten,
doel van je tocht is een zaal vóór in dat deftige huis.
Treed daar binnen en ducht niet de praal en de pracht van de ingang,
nergens toch staat een deur zó wijd open als hier
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noch is er een Apollo zo dierbaar en lief aan de Muzen.
Zegt soms Proclus: ‘Waarom komt Martialis niet zelf?’
Laat het excuus dan zijn: ‘Op bezoek had hij nooit kunnen schrijven
wat je nu leest op dit blad. wat en hoe het mag zijn.’
(Vade salutatum, pro me, liber, ire iuberis
ad Proculi nitidos, officiose, lares;
Quaeris iter? Dicam: Vicinum Castora canae
transibis Vestae virgineamque domum.
Inde sacro veneranda petes Pallatia clivo
plurima qua summi fulget imago ducis.
Nec te detineat miri radiata Colossi
quae Rhodium moles vincere gaudet opus.
Flecte vias hac qua madidi sunt tecta Lyaei
et Cybeles picto stat Corybante tholus.
Protinus a laeva clari tibi fronte Penates
atriaque excelsae sunt adeunda domus.
Hanc pete. Ne metuas fastus limenque superbum:
nulla magis toto janua poste patet
nee propior quam Phoebus amet doctaeque sorores.
Si dieet: ‘Quare non tamen iste venit?’,
si licet excuses: ‘Quia qualiacumque leguntur
ista, salutator scribere non potuit.)1
(X 19) Aan de Muze
Ga dan. Muze Thalia, en reik mijn boekje
(dat er, simpel van stijl en wuft van inhoud,
toch niet al te onooglijk uitziet) aan bij
Meester Plinius. Weinig moeite vergt het
door Subura naar boven toe te klimmen.
Dan ontwaar je terstond, een schouwburg kronend,
Orpheus’ wankle figuur, met wilde dieren
stilverwonderd, alsook de koningsvogel
die zijn phrygische roof bij Jupiter aanbracht.
Met bescheidener arendsvleugels prijkend
staat daar ook van je volgling Pedo ’t kluisje.

(voor Plinius)

44

Klop niet vroeg (let daarop?), als ’n dronken juffer,
naar ’t jou zint, aan de deur van zulk een pleiter:
heel zijn dag is gewijd aan de ernst van Pallas
bij zijn streven het oor der Honderd Rechters
zó te strelen dat eeuwen lang het nakroost
hoog als Cicero zijn geschriften aanslaat.
Veilger beid je je tijd, als lampen branden,
wijn de geesten ontspant, als rozen heersen,
haren vochtig van reukwerk glanzen. Dan ook
mogen mij de gestrengste Cato’s lezen.
(Nec doctum satis et parum severum
sed non rusticulum nimis libellum
facundo, mea, Plinio, Thalia,
I perfer. Brevis est labor peractae
altum vincere tramitem Suburrae.
Illic Orphea protinus videbis
udi vertice lubricum theatri
mirantesque feras avemque regis,
raptum quae Phryga pertulit Tonanti.
Illic parva tui domus Pedonis
caelata est aquiiae minore penna.
Sed ne tempore non tuo disertam
pulses ebria ianuam videto.
Totos dat tetricae dies Minervae,
durn centum studet auribus virorum,
hoc, quod saecula posterique possint
Arpinis quoque comparare chartis.
Seras tutior ibis ad lucernas:
haec hora est tua, cum furit Lyaeus,
cum regnat rosa, cum madent capelli.
Tune me vel rigidi legant Catones.)1
Deze gedichten zijn gericht aan mensen die maatschappelijk ver boven de dichter stonden, aan
wie hij wat te danken had, van wie hij nog meer kon verwachten. Wie de originelen onbevangen
leest wordt getroffen door de deftige toon met plechtige uitdrukkingen als canae Vestae virgineamque domum, raptum Phryga, avemque regis, vincere gaudet. Spot met de goden of de
godsdienst komt er niet in voor, geen ongepaste grap, nergens een knipoogje. Zelfs in madidi
tecta Lyaei meent men iets van het mystieke respect voor de roes te bespeuren, in canae Vestae
iets van de eerbiedwaardigheid van die oeroude cultus. Kortom, de toon van deze gedichten
belet ze op alledaagse wijze weer te geven en die toon is afgestemd op de aangesproken personages. Wel bemerkt men een grotere familiariteit jegens Proculus en aan het slot veroorlooft de
dichter zich een bescheiden geestigheid. Zijn mensen kennende aarzelt hij niet Plinius flink wat
honing om de mond te smeren, waarvan de smaak de grote man later nog heugt.
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Commentaar op de trajecten behoort aan archaeologen. Een glanspunt is zonder twijfel het
theater met de sculpturale groep of het relief van Orpheus op of aan de gevel als symbool van de
kunst die er beoefend werd (vertice duidt in elk geval op een hoge positie). Een raadsel blijft
me, beken ik, het adjectief udi bij theatri. Het kluisje van Pedo was een kleine woning waaraan
literaire herinneringen verbonden waren, een bezienswaardigheid voor dichters. Wellicht was het
een brandpunt geweest in het augusteïsche tijdperk. Pedo (albinovanus) schreef epische poëzie
maar ook vrijgevochten epigrammen en wordt daarom door Martialis vermeld in het voorwoord
van Boek I tussen Catullus, Marsus en Gaetulicus.
Wilde men deze wandelingen in kaart brengen, dan bestaat het bezwaar dat in de hier vertaalde
gedichten een duidelijk uitgangspunt ontbreekt, het domicilie van Martialis. Volgens I 108 of
109 heeft hij lang gewoond in de buurt van het Pantheon: factus in hac ego sum iam regione
senex, tenminste als men onder Vipsanas laurus de omgeving van de Rotonda verstaat. In diezelfde tijd deelt hij mee (I 117 of 118) dat hij drie hoog in een huis woonde dat met ‘De Pereboom’ werd aangeduid en waarvan sommigen menen dat het op de Collis Quirinalis stond, nogal
ver van het Pantheon. In de hier aangehaalde brief zegt Plinius (III 21,5) dat hij zelf op de
Esquilinus woonde en daar resideerde ook de Paullus uit epigram V 22, waarin Martialis kort
maar schilderachtig de inconvenienten beschrijft van de klimtocht die hij in X 19 maar brevis
labor acht. In dit epigram, uitgegeven in 89, verklaart Martialis te wonen ‘dicht bij de Tiburtijnse zuilen, waar het heiligdom van de rustieke Flora uitziet op de oude tempel van Jupiter
Capitolinus’. Het gedicht voor Plinius moet tussen 95 en 98 ontstaan zijn maar er blijkt niet uit
of Martialis daar toen nog woonde.

1 Tekst uit: Les Epigrammes de Martial, texte établi, traduit et annoté par Pierre Richard, Classiques
Garnier, Paris 1931.
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Vernielzucht van de jeugd
M. d’Hane-Scheltema
Ik, een kastanje aan de rand van de weg,
ben steeds weer het mikpunt
voor die jongens op straat
met hun steengooierij;
daardoor verlies ik mijn lentegewaad,
mijn kaarsrijke twijgen:
steeds weer wordt door een kei
een van mijn takken gekraakt.
Niets blijft er over van bomen in bloei.
Ik, arme kastanje,
krijg veel vruchten, maar wordt
juist om mijn vruchten geraakt.
Antipater.
Bovenstaand gedichtje werd in het Grieks geschreven door Antipater van Thessalonikè, die in
het begin van onze jaartelling naar Rome kwam, waar hij leraar in de welsprekendheid werd.
Het gedichtje is opgenomen in de Anthologia Palatina, bk. IX-3.
Bijna gelijktijdig heeft Ovidius in het verre Tomi, waar hij in ballingschap leefde, over hetzelfde
thema een elegie van 182 (!) regels geschreven, getiteld Nux. Misschien sprak dit thema, dat
overigens vaker voorkomt in de epigrammen litteratuur, hem zo aan, omdat hij meende ten onrechte gestraft te zijn. De laatste zes regels van die Nux-elegie luiden: ‘Als ik dit verdiend heb en
schuldig ben, leg mij dan in de vlammen en laat mijn takken branden in de rokerige haard; als ik
dit verdiend heb en schuldig ben, hak mij dan om met een bijl en laat dat dan mijn laatste pijn
zijn; maar als jullie geen reden hebben om mij te verbranden of om te hakken, spaar me dan en
loop door zoals jullie gekomen zijn’:
Si merui videorque nocens, imponite flammae
nostraque fumosis urite membra focis;
si merui videorque nocens, excidite ferro
et liceat miserae dedoluisse semel.
Si nec cur urar nec cur excidar habetis,
parcite: sic coeptum perficiatis iter.

