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Teveel huizen als kastelen
F. J. Brevet
(naar Horatius, Oden II, 15)

Weldra zal ’t bouten van die huizen als kastelen
geen akker overlaten voor de ploeg
en waar men kijkt, daar ziet men grote vijvers
die breder zijn dan het Lucrinisch meer.
De eenzame plataan heeft het gewonnen
van de iepenboom die eens de wijnrank droeg.
Violenbedden leveren nu geuren
waar eens de olijf zijn vrucht gaf aan zijn heer.
En door het bladerdak van de laurieren
voelt men de stralen van de zon niet meer.
Dat is geheel in strijd met oude regels
van Romulus en Cato ruigbehaard,
’t Geld van de enkeling was vlug te tellen,
daar alles in de staatskas werd bewaard,
Geen burger toen, die voor zijn eigen koelte
een ellenlange galerij bezat,
Het was niet goed een plaggenhut te smaden,
want marmer was bestemd voor kerk en stad.

Mr. F. J. Brevet overleed in het begin van dit jaar te Rotterdam. Jarenlang heeft hij vertalingen, gedichtenen
korte artikeltjes aan Hermeneus bijgedragen. Met bovenstaande tekst, afkomstig uit de bundel Mozaïek, willen wij zijn bescheiden en fijnzinnig talent herdenken.
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Het achtste wereldwonder
G.J.M. Bartelink

Het nieuwe stadhuis van Amsterdam dat, nog niet geheel voltooid, op 29 juli 1655 werd ingewijd, werd al spoedig vanwege zijn imponerende afmetingen ‘het achtste wereldwonder’ genoemd. Deze aanduiding, die spoedig gemeengoed werd, gaat wel terug op een gelukwens die
Constantijn Huygens op 10 januari 1657 schreef en die naderhand, in een plaat gesneden, in de
kamer van de burgemeesteren geplaatst werd:

Doorlachte stichteren van ’s werelts achtste wonder
Van sooveel steens omhoogh, op sooveel houts van onder,
Van sooveel kostelicks, soo konstiglick verwrocht,
Van sooveel heerlickheits, tot sooveel nuts gebrocht;
Ze komt weer terug in de wens van de slotregels:

En werd het noodigh, dat het negende verschijn’
Om ’s achtsten wonderwercks nakomelingh te sijn’:
God, uwer vad’ren God, God, uwer kind’ren Vader,
God, soo naebij u, zij die kinderen soo veel nader,
Dat haere welvaert noch een huys bouw’ en besitt’
Daerbij dit nieuwe sta, als ’t oude stond bij dit.
Voor de grafsteen van de bouwheer Jacob van Campen (gestorven 13 september 1657) in de
St. Joriskerk te Amersfoort schreef Vondel kort en krachtig:

D’aertsbouheer uyt de stam
Van Kampen rust hier onder,
Die ‘t raadhuys t’ Amsterdam
Gesticht heeft, ’t achtste wonder.1
Het zou echter onjuist zijn te denken dat het onze dichters Huygens en Vondel geweest zijn, die
de uitdrukking gesmeed hebben. Ze gaat op de latere Oudheid terug. In de vierde eeuw van onze
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jaartelling vervaardigde Gregorius van Nazianze het volgende epigram, waarin een blijkbaar
kolossale graftombe als ‘achtste wereldwonder’ wordt betiteld (Anthologia Palatina VIII, p. 177):
^Επτa βÝοιο πÛλει τÀδε ,θαàµατα¯ τε χοσ, γαλµα,
κποι, πυραµÝδεσ, νηÞσ, γαλµα, τÀφοσ¯
γδοον σκον γωγε πελñριοσ νθÀδε τàµβοσ,
ψιπαγÜσ, σκοπÛλων τνδ\ αποτλε θÛων,
πρτοσ δ\ν φθιµÛνοισιν οÝδιµοσ, ργον πληστον
τσ σσ, νδροφÞνε, µαινοµÛνησ παλÀµησ.

‘Zeven zijn ’s werelds wondere werken: een muur en een standbeeld,
tuinen, tempel en beeld, voorts pyramiden en graf.
Achtste was ik, ’t imposante reusachtige grafmonument hier
rijzende machtig omhoog, lopend tot ver van deez’ rots,
D’eerste die lofzang verdient bij de doden, een niet te verzaden
werk van uw razende hand, mensenverslindende dood.’2
In dit epigram wordt verder geborduurd op een vroegere vondst, namelijk de in de Hellenistische
tijd in de epigrampoëzie ontstane mode om als een compliment een persoon of zaak aan een benoemde reeks toe te voegen. Het schijnt dat het eerste voorbeeld een aan Plato toegschreven
epigram is, dat in ieder geval uit de vierde eeuw vóór Christus dateert (Anthologia Palatina IX,
p. 66) en waarin Sappho als de tiende Muze wordt betiteld:
\ΕννÛα τaσ Μοàσασ φασÝν¯ σ λιγñρωσ.
νÝδε καd Σαπφg ΛεσβÞθεν  δεκÀτη.

Wegen tezaam zijn de Muzen, zo zeggen ze; ach, hoe onachtzaam!
Zie, daar komt Sappho nog bij: Lesbos bezit nummer tien.)
Vervolgens heeft Callimachus dit motief overgenomen (Epigr. 51, Pfeiffer II, p. 95) en op de
Gratiën toegepast: hij noemt de Egyptische koningin Berenice de vierde Gratie:
ΤÛσσαρεσ α ΧÀριτεσ¯ ποτd γaρ µÝα τα σ τρισd τÜναισ
ρτι ποτεπλÀσθη κqτι µàροισι νοτε .
ΕαÝων ν πσιν ρÝζηλοσ ΒερενÝκα,
vσ τερ οδ\ αταd ταd ΧÀριτεσ ΧÀριτεσ.
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‘Gratiën zijn er nu vier: naast de drie bekende werd immers
onlangs nóg één gevormd, vochtig nog van het parfum.
Zalig te midden van allen en stralend is zij, Berenice,
zonder dewelke niet eens Gratiën Gratiën zijn,)
Ook deze vondst vindt men in de epigrammatische poëzie in vele variaties terug: de vierde
Gratie, die aan de andere drie eerst de echte gratie schenkt, werd een vast gegeven in de epigramtechniek, dat naderhand ook door Latijnse epigramdichters werd overgenomen. In de Epigrammata Bobbiensia gaat deze vleierij zo ver dat een zekere Xantho er tegelijkertijd wordt aangeduid als de tiende Muze, de tweede Venus en de vierde Gratie (Musarum Xantho decimast,
Cytherea secunda, quarta Charis). De betiteling van Sappho als de tiende Muze vinden we bij de
Romeinen bijvoorbeeld bij Statius, Ausonius (Epigr. 51 Pieriis Sappho soror addita Musis) en
Sidonius. In de satire kan een dergelijke tournure vervolgens een ironisch tintje krijgen, zoals
wanneer Horatius iemand ‘de achtste wijze’ noemt (Serm. 2, 3, 296 sapientum octavus) of
Juvenalis over iemand sarcastisch opmerkt, dat hij als ‘een derde Cato’ uit de hemel gevallen is
(2,40 tertius e caelo cecidit Cato).
Dit alles hoort bij de voorgeschiedenis van de tournure ‘het achtste wereldwonder’ en het
behoeft ons dus allesbehalve te verbazen dat ze juist in een epigram voorkomt bij Gregorius van
Nazianze. Een andere interessante, zij het zeer late, tekst, waarin van een achtste wereldwonder
sprake is, komt voor in een door Schoell en Studemund uitgegeven handschrift (Codex Ambros.
C 222). Na een korte opsomming van de zeven wereldwonderen zegt de anonieme auteur: ‘het
achtste wereldwonder, dat meer dan alle andere verdient te worden beschreven, is de tempel
van de Heilige Wijsheid (de Hagia Sophia) ofwel van de Zoon en het Woord van God in Constantinopel, een werk van keizer Justinianus’
(γδοον θÛαµα τν λλων πÀντων ξιαφηγητÞτερον  ν ΚωνσταντÝνου πÞλει ναeσ τσ
^ΑγÝασ ΣοφÝασ τοι το Υο καd ΛÞγου το Θεο, ργον \Ιουστινιανο βασιλÛωσ).
Hier is nog een element bijgekomen, namelijk dat het aan de reeks toegevoegde bouwwerk al
zijn voorgangers overtreft. Dat dit allerminst nieuw is moge uit het volgende blijken.
In een epigram ter gelegenheid van de opening van het Colosseum (Amphitheatrum Flavium)
zegt Martialis, dat de bekende wereldwonderen daarbij in het niet verzinken (Epigr. 1, 1):

Barbara pyramidum sileat miracula Memphis,
Assyrius iactet nec Babylona labor;
Nec Triviae templo molles laudentur lones,
dissimulet Delon cornibus ara frequens.
Aëre nec vacuo pendentia Mausolea
laudibus inmodicis Cares in astra ferant.
Omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro,
unum pro multis fama loquetur opus.
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‘ ’t Oosterse Memphis zij stil over ’t wonderwerk der pyramiden,
Niet poch) Assyrië trots: “BabyIon heb ik gedrocht.”
Weke loniërs prijze men niet om Artemis’ tempel,
Delos verlooch’ne ‘t altaar, rijk’lijk van hoornen voorzien,
Niet verheffe de Cariër ’t duizelend-hoog Mausoleum
met onmatige lof tot in het ijl firmament.
Al deze werken verbleken bij Caesars Amphitheater,
Daarvoor in stee spreekt de Faam voortaan van dit werk alleen.’
Gregorius kent dit gegeven, dat het nieuwe bouwwerk zijn beroemde voorgangers in het niet
doet verzinken, eveneens. In zijn lange lijkrede op Basilius roept hij uit, na te hebben gememoreerd, dat de bisschop buiten de Cappadocische metropool Caesarea een indrukwekkend hospitium voor armen en zieken had laten bouwen (Orat. 43, cap. 63): Wat betekenen in vergelijking
daarmee de wereldwonderen? Dit nieuwe bouwwerk is immers veel nuttiger dan al die beroemde
monumenten uit vroeger tijd. ‘Waartoe zou ik hiermee Thebe met zijn zeven poorten vergelijken
en het Egyptische Thebe, de Babylonische muren, het Carische graf van Mausollus, de pyramiden, het onmetelijke brons van de Colossus en grootse, prachtige tempels, die al lang niet meer
bestaan? Wat voor nut hebben die bouwwerken voor de makers gehad, behalve dan een weinig
roem?’
Hier wordt bewust een door een christen gesticht gebouw tegenover de toppunten van de antieke
architectuur geplaatst. Het gaat daarbij niet meer om die criteria die voor de zeven wereldwonderen golden als imponerende grootte, verbijsterend technisch kunnen en kostbaarheid van het
gebruikte materiaal, maar zoals de christenen in hun geschriften het accent dikwijls van de vorm
naar de inhoud hebben verschoven, spreekt Gregorius hier allereerst over het nut van het gebouw
en rept hij eigenlijk met geen woord van de architectonische kwaliteiten.
Evenals in het boven geciteerde epigram van Martialis in een, overigens onvolledige, reeks het
altaar van Delos vermeld werd, zien we hier bij Gregorius weer een andere serie, minder traditioneel ook dan in zijn graf-epigram. De lijst van de wereldwonderen, die als zodanig wel uit de
derde eeuw vóór Christus stamt, lag in de Oudheid niet geheel vast. Veelal werden daartoe gerekend: de pyramiden, de vuurtoren van Pharos bij Alexandrië, de hangende tuinen van koningin
Semiramis in Babylon, het goud-ivoren standbeeld van Zeus te Olympia van de hand van Phidias,
het Mausoleum te Halicarnassus, de Artemistempel te Ephese en het kolossale bronzen Heliosbeeld op Rhodos.3 Minder vaak figureerden in deze lijst o.a. het Egyptische Thebe, de stadsmuren van Babylon en het hoornen altaar op Delos, dat door de God Apollo zelf zou zijn vervaardigd. En in later tijd brachten de christenen soms hun eigen varianten aan, zodat bijv. de ark
van Noë of de tempel van Salomon er een plaats konden vinden. Een dergelijke christelijke variant vinden wij in een verhandeling over de loop van de sterren door Gregorius van Tours (tweede helft van de zesde eeuw). Deze begint zijn opsomming met de ark van Noë (primum ergo
miraculum ponimus Noë arcam) en geeft de tempel van Salomon, waarvan hij vooral de kostbare versiering roemt (qui non tantum in magnitudine fabricae, quantum in omamentis miraculum fuit) de derde plaats. Bovendien stelt de christelijke bisschop tegenover de befaamde
wereldwonderen, die in zijn ogen niet meer zijn dan vergankelijk mensenwerk (quaedam derue-
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runt, quaedam autem niinae sant proxtaa: ‘sommige zijn tot een bouwval geworden, andere
staan op instorten’), zeven grootse wonderen die God in de natuur gewrocht heeft zoals de eb
en vloed in de oceaan en de jaarlijkse groei van de gewassen. Dit zijn wonderen, aldus Gregorius,
die nooit verouderen en nooit vergaan (nulla aetate seniscunt, nullo occasu occidunt), tenzij bij
het einde van de wereld.
Voor Cassiodorus (eerste helft van de zesde eeuw) is heel Rome zulk een architectonisch wonder, dat de oude wereldwonderen er niet mee te vergelijken zijn. Hij schrijft (Variae, 7, 75) aan
de Romeinse stadsprefect over de wenselijkheid een stadsarchitect aan te stellen, die toezicht
zal houden op dat wonderlijk woud van muren (illa mirabilis silva moenium), de prachtige statuen en het rijzige rietwoud van zuilen (columnarum iunceam proceritatem).
Ferunt prisci saeculi narratores fahricarum septem tantum terris adtrihuta miracula: Ephesi
Dianae templum: regis Mausoli pulcherrimum monumentum, a quo et mausolea dicta sunt:
Rhodi solis aeneum signum, quod colossus vocatur: Iovis Olympici simulacrum, quod Phidias
primus artificum summa elegantia ebore auroque formavit: Cyri Medorum regis domus, quam
Memnon arte prodiga illigatis auro lapidibus fabricavit: Babyloniae muri, quos Samiramis regina
latere cocto sulpure ferroque construxit: pyramides in Aegypto, quorum in suo statu se umbra
consumens ultra constructionis spatia nulla parte respicitur. Sed quis illa ulterius praecipua
putabit, cum in una urbe tot stupenda conspexerit’ Habuerunt honorem, quia praecesserunt
tempore et in rudi saeculo quicquid emersisset novum, per ora hominum iure ferebatur eximium, Nunc autem potest esse veridicum, si universa Roma dicatur esse miraculum.
ïchrijvers uit oude tijden verhalen dat aan de aarde niet meer dan zeven wonderbaarlijke bouwwerken zijn toebedeeld: de tempel van Diana te Ephese; het schitterende grafmonument van
koning Mausollus, waaraan de mausolea hun naam te danken hebben; het bronzen beeld van de
zonnegod op Rhodos, dat “de kolos” genoemd wordt; het beeld van de Olympische Zeus, dat
Phidias, de grootste onder de kunstenaars, in onovertroffen schoonheid uit ivoor en goud heeft
vervaardigd; het paleis van Cyrus, de koning van de Meden, dat Memnon met wonderlijke kunstvaardigheid uit met goud aaneengevoegde stenen gebouwd heeft; de muren van Babylon, die
koningin Semiramis heeft laten optrekken uit gebakken tichelstenen, zwavel en ijzer; de pyramiden van Egypte, waarvan de schaduw, niet verder reikend dan de basis, nergens buiten de
lijnen van het bouwwerk zichtbaar is.4 Maar wie zal deze bouwwerken nog langer als de meest
indrukwekkende beschouwen, wanneer hij in één enkele stad zoveel verbijsterende kunstwerken
aanschouwd heeft? Eens stonden ze in ere, omdat ze eerder waren in de tijd en omdat in een
nog ongeciviliseerde wereld al wat er opdook van geheel nieuwe allure, terecht als iets uitnemends bij de mensen van mond tot mond ging. Maar nu kan met met recht zeggen: heel Rome
is een architectonisch wonder.’5
Ook deze laatste voorbeelden behoren bij ons thema ‘het achtste wereldwonder’, aangezien het
ook hier gaat om een toevoeging aan de bestaande reeks van zeven. Maar terwijl het soms een
simpele toevoeging betreft, een bouwwerk dat met de zeven gecanoniseerde op één lijn gesteld
kan worden, overweegt in andere gevallen de comparatistische neiging: men gaat zo ver te zeggen dat het nieuwe wereldwonder de bestaande in de schaduw stelt.
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AANTEKENINGEN
1 Ook andere bouwwerken werden wel als het
achtste wereldwonder betiteld zoals het beroemde
praalgraf Tâdj-Mahal in de Indische staat Uttar
Pradesh, dat sjah Djehân ca. 1660 voor zijn gemalin
liet bouwen. De door hertog August de Jongere
(1579-1666) te Wolfenbüttel gestichte bibliotheek
werd vanwege de buitengewoon rijke verzameling
handschriften eveneens soms zo aangeduid.
2 Drs. A. Verdenius dank ik voor een aantal retouches in de metrische vertalingen.
3 Ik herinner me dat mijn leraar Grieks (Drs. G.
Schouten, die schitterend kon vertalen) eens het
ezelsbruggetje phobera (transscriptie van φοβερÀ.
= stupenda, verbijsterend fraaie bouwwerken) op
het bord schreef. Zeven letters, die de wereldwonderen uit de Oudheid moesten aanduiden: Pyramiden, Halicamassus (Mausoleum), Olympia (standbeeld van Zeus), Babylon (hangende tuinen),
Ephese (Artemistempel), Rhodos (Colossus), Alexandrië’ (vuurtoren van Pharos).

4 Er is ook in de formuleringen grote overeenkomst tussen deze lijst en cap. 223 van Hyginus’
Fabulae (Septem opera mirabilia).
Ook in deze reeks wordt het paleis van Cyrus
genoemd, terwijl er tevens sprake is van het ontbreken van schaduw bij de pyramiden (quarum umbra
non videtur). Over dit laatste vergelijke men:
A. Neuburger, Technik des Altertums, Leipzig
1919, p. 346: ‘daß man durch die Neigung der
Seiten von 52 Grad zugleich erreichte, daß die
Mittagssonne die Pyramide von Ende Febr. bis
Mitte Okt. derart beleuchtete, daß sie überhaupt
keinen Schatten wirft.’
5 Enige literatuur over de wereldwonderen:
L. Augé, Voyage aux sept merveilles du monde,
Paris 1878; H. Schott, De septem orbis spectaculis
quaestiones, Diss. München 1891; F. Krischen,
Weltwunder der Baukunst in Babylonien und
Ionien, Tübingen 1956; B. Reith, Wereldwonderen
en nog wat, Haarlem 1958; J. Lanowski, Weltwunder, in Pauly-Wissowa, Suppl. X, 1020-1030;
M. Dawid, Weltwunder der Antike, Frankfurt 1968.
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MATRONE

Op de kruising van twee wegen
staat verscholen achter oleanders
het verweerde, oude beeld van Juno.
Een matrone – zij is vroom en machtig –
met haar staf van begeleiders onderweg
houdt hier stil en gaat alleen naar de godin
en schenkt een kleine offergave,
o, niet van grote waarde, een speld,
een bloem misschien
en zij denkt dan even aan haar heer en meester,
die met veel omhaal, een rijke vloed
van woorden, de grootheid van de stad
verdedigt in de Senaat of op het Forum
en aan haar zonen,
die zij lang geleden baarde
en die nu ruig en toekomstdronken
aan de grenzen legeren,
glimlacht, wenkt haar slaven
en vervolgt haar weg
naar de villa in de bergen
om daar uit te rusten
van de zorgen in het grote Rome,
Reinout Vreijling
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Heidense wijzen in kerken en kloosters
op de Balkan
Een opvallend voorbeeld van de continuïteit
van de oudheid
H. de Greeve

Wie in de Balkanlanden kerken en kloosters
heeft bezocht, zal ongetwijfeld het thema de
Boom van Jesse wel eens hebben gezien. Aan
de basis van voorstellingen van de Boom van
Jesse liggen de volgende teksten uit Jesaia:
‘Dan zal een twijg aan de tronk van Jesse
ontspruiten, een scheut uit zijn wortel ontkiemen. De geest van Jahweh zal op hem rusten’ (Hfdst. XI, 1-2); ‘Op die dag zal de wortel van Jesse, als een banier voor de naties
verheven, door de volkeren worden gezocht
en zijn rustplaats zal glorievol zijn’ (id. 10).
Deze teksten hebben grote invloed gekregen
in de kunst; het thema de Boom van Jesse is
immers veelvuldig weergegeven. Jesse, Davids
vader, ligt dan op een rustbed; uit zijn borst
ontspruit een stam, waarin de koningen van
Juda zijn afgebeeld. Bovenaan de stam vindt
men Maria of Christus. Links en rechts ervan
zijn de profeten die de komst van Christus
hebben voorspeld, weergegeven. Jesse wordt
slapend voorgesteld, wat noch in overeenstemming is met de tekst van Jesaja, noch
met enige andere tekst. Er lijkt sprake te zijn
van een analogie met Adam, die te slapen
lag, toen Jahweh een rib uit hem nam om
daaruit Eva te scheppen. (J.J.M. Timmers

wijst in zijn Christelijke Symboliek en Iconografie ook op een analogie met Christus, uit
wiens zijde, terwijl hij aan het kruis hing, de
kerk werd geboren.) Het beroemdste voorbeeld van de Boom van Jesse in de westerse
kunst is een raam in de westgevel van de
kathedraal van Chartres (13e eeuw). Links
en rechts van de stam staan 14 profeten afgebeeld.1
Ook in kerken en kloosters in de Balkanlanden, en wel op schilderingen, komt het
thema voor, maar met een belangrijk verschil:
aan de boom, d.w.z. onderaan, links en rechts
van Jesse of in een lange strook ernaast, zgn
personen uit de heidense oudheid toegevoegd. Timmers vermeldt voor de westerse
kunst slechts twee voorbeelden van dien aard:
Vergilius bij de Boom van Jesse in het psalterium van Wolfenbüttel en tevens in het
linkerportaal van de facade van de kathedraal van Laon. Soms komen in de Balkanlanden alleen de Heidense Wijzen voor, zonder de Boom van Jesse, Zoals we zullen zien,
maakt dat voor de ikonografische bedoeling
van het thema geen verschil. Dit opvallende
voorbeeld van de continuïteit van de oudheid vormt het onderwerp van deze bijdrage.
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1 Thucydides, Jesse, David en Solon, Sucevitsa (Roemenië)

Als men de Noord-Roemenië een tocht maakt
langs de beroemde Moldavische kloosters
met hun schitterend bewaarde schilderingen,
die zich aan de buitenkant (!) van de kerken
bevinden – dit unieke verschijnsel op zich is
de reis erheen al waard – treft men de Heidense Wijzen in de Boom van Jesse enkele
keren aan. Wij geven twee voorbeelden: Aan
de rechter zijmuurvan de kerk van het klooster Sucevitsa (ca. 1600) staan 14 personen
afgebeeld, voorzien van banderollen met
Kerkslavische teksten. Links van Jesse en
David: (v.l.n.r.) Porphyrius, Galenus, Homerus, Vason (?), Ason (?), Astakos (?), Thucydides (? er staat iets als Udi, zie afb. 1); rechts
van Jesse: Solon (? er staat Selim, zie afb.1),
Sophocles, Plato, Aristoteles, Pythagoras (zie

voor de laatste vier personen afb. 2), een
Sibylle en Saul (?, zie afb. 3). Op korte afstand van Sucevitsa ligt het klooster Moldovitsa (ca. 1540); daar zijn naast de Boom van
Jesse paarsgewijs afgebeeld: Pythagoras en
Socrates: Aristoteles en Astakos (?); Plato en
een Sibylle; Thucydides en Sophocles; Astakos (?) en Plutarchus. Het aantal personen
en de personen zelf verschillen. De vraagtekens maken duidelijk dat de identificatie
van enkele namen onzeker is; soms gaat het
zelfs om namen die voor de oudheid geheel
onbekend zijn. Astakos komt zelfs twee keer
voor, terwijl in deze samenhang verder nooit
een persoon twee keer wordt afgebeeld. Op
deze problemen komen wij nog terug.
De Heidense Wijzen hebben in tegenstelling
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2 Sophocles, Plato, Aristoteles en Pythagoras, Sucevitsa (Roemenië)

tot Jesse en David geen aureool. Behalve bij
de Sibylle (die Tsaritsa’ wordt genoemd)
staat bij iedere persoon Elin, d.w.z. Ελλην.
Men bedenke dat dat woord in deze samenhang niet meer ‘Griek’ betekent, maar al
sinds de vierde eeuw na Christus een terminus technicus is geworden voor ‘heiden’. Hoewel de aankleding van de personen weinig
met de oudheid te maken heeft, is hun uiterlijk nu ook weer niet geheel willekeurig weergegeven. Op afb.2 zien we dat Plato een
kleine doodskist op het hoofd heeft, een verwijzing naar zijn betoog over de onsterfelijkheid van de ziel in de Phaedo.
De aanwezigheid van de kerken in Moldavië
verdient een korte bespreking. In 1538 had
Moldavië weliswaar zijn onafhankelijkheid

verloren, maar het behield zijn administratieve autonomie en daarmee een grote mate
van onafhankelijkheid. Zo had het een bijzondere plaats in het Osmaanse Rijk, waarin
de overige Balkanstaten allang aan de direkte
heerschappij van de Turken waren onderworpen. De band met de orthodoxe kerk van
Byzantium bleef bestaan. Verscheidene vorsten van Moldavië stichtten grote orthodoxe
kloosters voor hun eigen prestige, maar ook
om katholieke propaganda vanuit Polen
tegen te gaan.
Voor Bulgarije noemen we twee mooie schilderingen met Heidense Wijzen, namelijk in
de kerk van Christus’ geboorte in Arbanassi
(bij Tirnovo, ca. 1485) en in de refter van
het Bačkovoklooster (niet ver van Plovdiv,
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ca. 1650).2 De Byzantijnse traditie is in Bulgarije veel direkter bewaard dan in Moldavië,
omdat Bulgarije een wezenlijk onderdeel is
geweest van het Byzantijnse Rijk; vandaar
dat de banderollen nu Griekse teksten hebben. Op die van Homerus in Arbanassi (zie
afb. 4, waar nog een ander verschil met de
afbeeldingen uit Moldavië opvalt: Homerus
draagt namelijk een aureool) lezen we:
ΗΞΙ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ
ΟΨΕ ΓΗΣ
ΑΝΑΞ Π
ΟΛΟΥ

Π`ΦΑΝΟΙΤΑΙ
∆ΗΧΑ
-ΤΙΝΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤ(ΟΣ)

D.w.z.: Ηξει πρeσ µσ ψb γσ ναξ
πÞλου καd φανε ται δÝχα τινeσ σφÀλµατοσ:
laat zal de vorst van het aardrijk tot ons komen en hij zal verschijnen zonder enige fout
(= volmaakt).
Als voorbeeld van een banderol uit het
Baökovoklooster geven wij de tekst die
Socrates bij zich draagt:
K`ΛΑΜΒΑΝΙ
ΣΑΡΚΑ ΑΠΟ
ΕΠΡΕΑΝ ΠΑΡΘΕΝΩ(Ν)Κ`

wij drie afbeeldingen. In de kerk van de Profeet Elias (ca. 1744) in het dorpje Siatista (ca.
25 km ten westen aan Kozani) vinden we van
links naar rechts: Solon en Plutarchus (afb .5),
Aristoteles (omslagafb.), Plato, Thucydides
en een Sibylle (afb. 6). Nu worden de personen aangeduid als ‘de Wijze’ ( σοφÞσ-
σοφÜ). Interessant is de tekst van de banderol van de Sibylle; het belangrijkste gedeelte
ervan luidt: καd γg µ ν, t φιλÞσοφοι,
λÛγω: ... δÝχα σφÀλµατοσ γενÜσεται σaρξ
κÀµατοσ: ik zeg U, filosofen, ... zonder
fout zal het vlees geboren worden, moeiteloos.
Het oudste ons bekende voorbeeld van het
voorkomen van Heidense Wijzen in de schilderkunst in de Balkan vinden wij in de kerk
Bogorodica Ljeviska in Prizren (Joegoslavië,
eerste helft 14e eeuw). Daar zijn, van de aan
de Boom van Jesse toegevoegde personen,
alleen Plato en Thucydides over; de naamsaanduiding ‘Ethiopische Sibylle’ is bewaard,

ΣΤ(ΑΥ)ΡΩΘΥΣΕΤΑΙ
Κ`ΜΑΚΑΡΗΟΙ Η ΑΚΟΥ(ΟΝ)ΤΑΙΣ ΑΥΤ(ΟΝ)

D.w.z.: Καd λαµβÀνει σÀρκα πe ^Εβαιαν
καd σταυρωθÜσεται, καd µαχÀριοι ο κοàοντεσ ατÞν ...: hij neemt het vlees aan uit

een Joodse maagd en hij zal gekruisigd worden; zalig degenen die hem horen.3 (De
spelfouten in het Grieks zijn te begrijpen als
men uitgaat van de huidige uitspraak van het
Grieks.)
De bekendste voorbeelden van de Heidense
Wijzen in Griekenland vindt men in de kloosters Lavra en Iwiron op de berg Athos en in
het Spanouklooster bij Joannina.4
Van een minder bekende voorstelling geven

4 Homerus en Aristoteles, Arbanassi (Bulgarije)
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zodat wij weten dat ook hier een Sibylle was
afgebeeld. Het blijft mogelijk te veronderstellen dat het thema al eerder op inmiddels
verdwenen schilderingen is weergegeven.
Nu we naar ons idee voldoende voorbeelden
van het voorkomen van deze Heidense Wijzen
hebben gegeven, proberen we een antwoord
te geven op vragen van de volgende aard:
Waarom komen deze personen in dit kader
voor? Waarom verschillen de reeksen personen ten opzichte van elkaar? Waar komen de
teksten die op de banderollen staan vandaan?
Waarom zijn zoveel namen niet te identificeren of volstrekt onbekend?
Het is absoluut onjuist te menen dat de afgebeelde personen, waar het om Griekse schrij-

5 Solon en Plutarchus, Siatista (Griekenland)

vers en denkers gaat, in de kloosters werden
bestudeerd. Monniken van de orthodoxe kerken hadden (en hebben) niet zoveel belangstelling voor de wetenschap als monniken in
het westen. We moeten dus naar een andere
oplossing zoeken.
In de 2e eeuw na Christus ontstond in Alexandrië een streven de voor-christelijke wereld
te integreren in het christendom. Veel christelijke denkers beschouwden zich als voortzetters van de gedachten van de oude wijsgeren. De overeenkomsten werden naar voren
gebracht, de verschillen verzwegen. Clemens
van Alexandrië (150-215) keurt van het
heidendom weliswaar veel af, maar noemt de
Sibyllen door God geïnspireerd. Als eerste
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gebruikt hij teksten van heidense auteurs om
waarheden van het christendom te bekrachtigen. Volgens hem hebben de Grieken alles
uit het Oude Testament geleerd; vooral bij
Heraclitus vindt hij gedachten die vergelijkbaar zijn met die van het christendom. Ook
de kerkvader Origenes, een leerling van
Clemens, gebruikte citaten van heidense
auteurs om christelijke leerstellingen te bewijzen of te verduidelijken. Uit dezelfde tijd
dateert de uitspraak van Numenius, een neoplatonicus: ‘Wat is de grote Plato anders dan
een Grieks sprekende Mozes?’ Basilius de
Grote, eveneens een kerkvader (ca. 350),
bewijst in zijn tractaat Over de klassieke

studie dat hij de kennis van klassieke auteurs
essentieel acht voor de ontwikkeling van een
christen, een propedeuse (προπαιδεÝα) op
de bestudering van de Heilige Schrift.
G. Glockmann heeft in zijn interessante
boek over Homerus in de vroeg-christelijke
literatuur beschreven hoe de houding tegenover Homerus in de eerste en tweede eeuw
na Christus langzamerhand is veranderd.5
Tot ca. 150 n. C. speelt Homerus een onbelangrijke rol: geen naamsvermeldingen, geen
citaten en toespelingen. Justinus (150 n. C.)
is de eerste christelijke auteur die over hem
spreekt. Hij staat positief tegenover zijn
beschrijving van het hiernamaals in de Nekuia
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(het elfde boek van de Odyssee) en meent
dat Homerus afhankelijk is van de goddelijke
openbaring die ook aan het Oude Testament
ten grondslag ligt. Clemens van Alexandrië
zegt van Homerus dat hij zonder dat te willen profetieën heeft gedaan die met het christendom te maken hebben. Wie over deze
.periode, waarin een symbiose tot stand
kwam tussen Helleens en christelijk denken,
meer wil weten, verwijzen wij naar de werken van A. Wifstrand e.a. in de bibliografie.
Tegen deze achtergrond moet ook het onderwerp dat wij beschrijven beschouwd worden.
Aan het eind van de (waarschijnlijk) 5e eeuw
na Christus ontstonden vele kleine collecties
algemene uitspraken en profetieën, die aan
allerlei niet-christelijke personen, meestal
schrijvers, werden toegeschreven. Natuurlijk
kregen de uitspraken op die manier meer
gezag. (Men vergelijke de uitspraken die volgens de traditie door de Zeven Wijzen zijn
gedaan.) De inhoud ervan moest dan ‘bewijzen’ dat de betreffende persoon wel degelijk
iets van het christendom wist, dat hij b.v. de
geboorte en kruisiging van Christus had voorspeld. (Vgl. de teksten van de Sibylle en
Socrates in Siatista, resp. Bačkovo). De ‘Wijzen’ kwamen op die manier op één lijn te
staan met de profeten van het Oude Testament. Als teksten wel aan een auteur waren
ontleend, werden ze in christelijke zin verklaard. Ook in later eeuwen zijn bloemlezingen met dergelijke toegeschreven of ontleende teksten samengesteld. Deze zijn nu over
allerlei bibliotheken verspreid.6 (Nog onlangs
publiceerde A. Wasserstein enkele aan antieke auteurs toegeschreven citaten uit een 16e
eeuws handschrift, dat zich bevindt in de
bibliotheek van het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat te Jeruzalem.7) Soms moest er een
patriarch aan te pas komen om twijfels aan
de echtheid van de in de bloemlezingen opgenomen uitspraken te weerleggen. Wij weten
dat patriarch Gennadius van Constantino-

pel (15e eeuw) dat een keer uitvoerig heeft
gedaan.
Wat in het Westen met Latijnse auteurs als
Statius, Seneca en vooral Vergilius is gebeurd,
nl. dat zij als Christenen werden beschouwd,
vond op veel groter schaal plaats in de Orthodoxe kerken. Van de daar afgebeelde personen spelen alleen de Sibyllen een vergelijkbare rol in de kunst van het Westen, waar de
12 Sibyllen als profetessen van de komst van
Christus werden beschouwd.8 Zij zijn dan
ook talrijke keren afgebeeld, b.v. op de vloer
van de kathedraal van Siena, waar bovendien
iedere Sibylle een banderol met tekst draagt.
(Zoals te verwachten bevat de tekst van de
Cumaeische Sibylle een gedeelte van Vergilius’ vierde Ecloga).
Lazen de schilders die in de verschillende
kerken en kloosters werkzaam waren die
bloemlezingen en gaven zij dan de door hen
aangetroffen personen en teksten weer op de
muur? Zo moet men zich de zaak niet voorstellen.
In de orthodoxe kerken in de Balkan keren
steeds dezelfde onderwerpen terug, wel met
veel variaties in de uitwerking ervan. De
schilders maakten gebruik van zogenaamde
‘schilderboeken’ waarin vaak met veel details
werd aangegeven, welk thema waar diende te
worden afgebeeld, welke attributen de af te
beelden personen moesten hebben, en ook
welke teksten eventueel moesten worden
aangebracht.
Zij hielden zich, voor zover wij dat kunnen
nagaan, in het algemeen tamelijk nauwkeurig aan de ‘voorschriften’ van het schilderboek dat zij gebruikten. Er blijken in vele
perioden in verschillende talen (Grieks,
Roemeens, Russisch, Kerkslavisch) schilderboeken te zijn samengesteld. Invloed over en
weer is lang niet altijd vast te stellen. De
grote verschillen tussen de schilderboeken
onderling zijn er de oorzaak van dat de reeksen afgebeelde Heidense Wijzen zeer variëren
van plaats tot plaats.
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Er is ons één Grieks schilderboek bewaard,
daterend uit ca. 1730, maar zeker teruggaand op oudere voorbeelden. Paragraaf 208
van dat schilderboek heeft als titel: ‘Hoe de
Boom van Jesse moet worden afgebeeld.’
Deze paragraaf eindigt als volgt: ‘Links en
rechts moeten de profeten met hun profetieën worden weergegeven;... zij kijken naar
Christus en wijzen op hem. Onder de profeten moeten de Wijzen van de Grieken en de
ziener Balaam worden afgebeeld. Zij dragen
hun teksten en kijken omhoog naar de geboorte van Christus.’ De betreffende Wijzen
worden opgesomd in paragraaf 207, die als
titel draagt: ‘De Griekse Wijzen die over de
menswording van Christus hebben gesproken.’ Dit schilderboek noemt: ‘Apollonius,
Solon, Thucydides, Plutarchus, Plato, Aristoteles, Philo, Sophocles, Thules, koning
van Egypte, de ziener Balaam en de Wijze
Sibylle:9
Een vreemd gezelschap, dat bovendien in
deze samenstelling op geen enkele schildering voorkomt. De aanwezigheid van Balaam
en Thules is zeer merkwaardig. Balaam wordt
hier blijkbaar niet beschouwd als een profeet
uit het Oude Testament, zoals dat in het
Westen het geval was. Thules, die de interessante tekst meekrijgt: ‘de Vader is de Zoon,
en de Zoon is de Vader, zonder vlees. Vlees
geworden is God, de heerser’, treffen we
alleen op de muurschildering van het Iwironklooster aan. Moeten we hem identificeren
met Thales, van wie wordt overgeleverd dat
hij in Egypte is geweest? Bij Plato staat vermeld dat hij moet worden afgebeeld als ‘een
grijsaard met een grote brede baard’ en dat
de tekst die hij draagt moet luiden: ‘Het
oude is nieuw en het nieuwe is oud; de Vader
is in de Zoon, de Zoon is in de Vader. Het
Ene deelt zich in Drieën en de Drie zijn Een.’
De tekst van de banderol van Solon, zoals
die in het schilderboek wordt gegeven wordt
in de kerk te Siatista gedragen door de

Sibylle, in Arbanassi door Plutarchus. Daar
moeten dus andere schilderboeken gebruikt
zijn. Hieruit volgt ook dat citaten nogal willekeurig aan de verschillende personen worden
toegeschreven en dat het, als het om auteurs
gaat, weinig zin heeft in hun werken naar de
herkomst van die al of niet letterlijk overgeleverde teksten te zoeken.
Omdat het meeste materiaal waarop de schilders zich baseerden verloren is, weten wij
niet of namen die moeilijk, c.q. niet te identificeren zijn, al in die vorm in het werkmateriaal voorkwamen. De mogelijkheid blijft
bestaan, dat latere schilders weggesleten
namen moesten ‘restaureren’ en dat zij er
in hun onwetendheid maar wat van maakten.
Zo kon Solon gemakkelijk worden omgedoopt in Selim, een naam die in verband met
de Turkse overheersing meer bekend was; in
het Bačkovoklooster werden Homerus Aristoteles en Cleanthes (die in verband met zijn
zogenaamd monotheistische ideeën onder de
Heidense Wijzen werd gerekend) op die manier Hokyaros, Aristophanes en Kleomian
genoemd.
Soms moet men als een detective te werk
gaan, vooral wat betreft Roemenie. Op de
schilderingen van het klooster Voronets
(eveneens in Moldavië, ca. 1540) vindt men
onder de Heidense Wijzen een zekere Thgilid
of Ogflid (de Cyrillische hoofdletters Th en
O liggen dicht bij elkaar). De Roemeense
geleerde G. Nandris neemt aan dat de hoofdletters G en L gelezen moeten worden als
resp. R en P; ook deze letters liggen namelijk
dicht bij elkaar, zodat er gemakkelijk verwarring ontstaat. Deze veronderstelling leidt dan
tot de lezing ‘Oripid’, d.w.z. Euripides, die
wij weliswaar verder op de Balkan niet aantreffen, maar die wel in een Russisch schilderboek uit 1672 vermeld staat.10 Welke personen er schuil gaan achter in het voorafgaande
al geciteerde namen als Ason, Vason, Astakos en Saul blijft onduidelijk.11 Ook spel-
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fouten in de banderollen kunnen velerlei
oorzaken hebben; wenoemen er slechts twee:
de schilders – we kennen geen enkele naam
– waren geen Grieken en hielden zich bezig
met voor hen vreemde materie of ze waren
wel van Griekse afkomst, maar niet erg ontwikkeld, zodat ze dezelfde spelfouten maakten die nu in Griekenland voorkomen.
Het is interessant op te merken dat in talrijke spreukenverzamelingen (en als gevolg
daarvan in schilderboeken en op muurschilderingen) de Griekse schrijver Plutarchus
(46-120) voorkomt. Dit is natuurlijk niet zo
verwonderlijk bij een auteur die in zijn werken zoveel belangstelling toont voor de onsterfelijkheid van de ziel, voor het hiernamaals, voor begrippen als ‘god’ en ‘goddelijk’
en voor allerlei andere problemen van religieuze aard. Basilius de Grote is in zijn hierboven reeds genoemde Tractaat over de klassieke studie van mening dat Plutarchus’
Levensbeschrijvingen (van Griekse en Romeinse veldheren en staatslieden) de jonge
christen goed zedelijk gedrag kunnen bijbrengen. Een beroemd gedichtje van Johannes
Mauropous, een Byzantijns metropoliet uit
de 11e eeuw, bewijst hoezeer hij ook later
werd bewonderd. Het begin ervan luidt: ‘Als
Gij, Christus, enkele van de heidenen aan Uw
bedreiging wilt onttrekken, red dan Plato en
Plutarchus. Want in hun leer en levenswijze
staan ze beide zeer dicht bij Uw geboden.’12
Is het, als er zoveel verbindingslijnen vanuit
Plutarchus naar het christendom getrokken
kunnen worden, verwonderlijk dat hij nog
in de 20e eeuw ‘een onbewust worstelaar
voor het christendom’ is genoemd, die de
bedoeling had het ‘christelijk ethisch monotheïsme voor te bereiden?’13 Ook van andere schrijvers die invloed op het christendom
hebben gehad en/of nog al wat raakvlakken
ermee vertonen, kunnen wij ons voorstellen
dat zij onder de Heidense Wijzen werden

gerekend. In enkele gevallen is er echter, zoals
we gezien hebben, sprake van willekeur en
toeval.
In 1898 heeft E. Mâle een beroemd boek
gepubliceerd: L’art religieux de XIIIe siècle
en France. In het boeiende hoofdstuk ‘L’antiquité. L’art profane’ schrijft hij dat we tot
onze verrassing weinig sporen van de oudheid in de Franse kathedralen aantreffen.14
Verder valt het op dat, als er toch schrijvers
en denkers uit de oudheid worden afgebeeld,
ze niet als voorspellers van de komst van
Christus worden weergegeven; in Chartres
immers zijn Cicero, Aristoteles, Ptolemaeus
en Pythagoras afgebeeld als vertegenwoordigers van resp. de retorica, de logica, de astronomie en de wiskunde. In zijn algemeenheid
geldt de uitspraak van Emüe Male ook voor
latere eeuwen. Weliswaar getuigen in de koorbanken (ca. 1470) van de kathedraal van
Ulm allerlei personen uit de heidense oudheid (in aanwezigheid van Sibyllen en profeten) van de menswording en verrijzenis van
Christus15, maar men mag ondanks enkele
andere schaarse voorbeelden stellen, dat de
heidense wereld in het westen veel minder
als een ‘Vorstufe’ van het Christendom werd
beschouwd dan in het oosten. (‘L’art byzantin fut infmiment plus hospitalier que le
nôtre aux grands hommes du monde antique’,
schrijft E. Mâle)16 Dit geldt, zoals reeds vermeld, niet voor de Sibyllen.
Men bedenke dat wij bij de bespreking van
dit veel omvattende onderwerp in geen enkel
opzicht enige volledigheid hebben willen en
kunnen nastreven. Verschillende aspecten
zijn hoogstens aangestipt. We hebben slechts
geprobeerd de belangstelling van de lezer op
te wekken voor een minder bekend voorbeeld van de continuïteit van de oudheid,
waarover, voor zover ons althans bekend is,
tot nu toe in het Nederlands nog nooit iets
geschreven is.
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Keizerlijke grafmonumenten te Rome:
Instrumenten van politieke propaganda
Een vergelijking van twee voorbeelden
Wil Boetzkes

Inleiding
Sinds Augustus hebben de Romeinse keizers*
hun officiële bouwprogramma tot een belangrijk instrument gemaakt van politieke propaganda. Daartoe lieten zij talloze monumentale en representatieve gebouwen in Rome
en in vele andere steden van het Rijk oprichten: tempels, basilika’s, triomfbogen, paleizen, fora en thermencomplexen.
De keizerlijke politieke propaganda was ten
nauwste verbonden met de keizercultus die
sinds Augustus weliswaar geïnstitutionaliseerd was, maar in de praktijk per keizer
nogal van karakter verschilde als gevolg van
ieders individuele ideologische aspiraties met
betrekking tot het keizerschap. Politieke
propaganda was derhalve ook in eerste instantie gebaseerd op individuele ideologische
aspiraties van de keizers. De keizerlijke
propaganda-architectuur toont als het ware
een spiegelbeeld van deze heersersopvattingen, die nu eens wisselvallig zijn en zelfs

* De regeerperioden van de keizers, van wie de
grafmonumenten ter sprake komen, zijn: Augustus, 23 v. Chr.-14 n. Chr., Domitianus, 81-96,
Trajanus, 98-117, Hadrianus, 117-138. Antoninus
Pius, 138-161, Marcus Aurelius, 161-169.

tussen keizers onderling botsen, dan weer
een treffende overeenkomst vertonen, maar
altijd een individueel karakter bezitten.
Tot de officiële bouwprojecten behoorden
ook de keizerlijke grafmonumenten. Hun
architectonische vormgeving en topografische context doen zelfs vermoeden dat zij
bij hun stichters favoriet waren als politiek
propaganda-instrument. Het aantal ons
bekende en bewaardgebleven keizersgraven
te Rome bedraagt vijf (afb. 1), de stichtingen
uit vroegchristelijke tijd niet meegerekend;
zij vormen als het ware een selectie van
hoogtepunten uit een vier eeuwen durende
ontwikkeling in de keizerlijke grafarchitectuur en zijn stichtingen van keizers met zeer
verschillende ideologische aspiraties. In dit
artikel worden twee van deze grafmonumenten met elkaar vergeleken: de mausolea van
Augustus en Hadrianus. Beide mausolea
tonen zowel in hun topografische context als
in hun architectonische vormgeving grote
verwantschap en zij lijken bovendien met
een gemeenschappelijk basismodel in verband te kunnen worden gebracht. Door middel van een analyse van deze formele kenmerken wordt nagegaan of er ook verwantschap
bestaat in de wijze waarop en het doel waarvoor elk mausoleum afzonderlijk gebruikt
werd voor politiek-ideologische propaganda.
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Afb. 1

Plattegrond van Rome. Het verloop van de Republikeinse en de Aureliaanse Muur is aangegeven.
1. Mausoleum van Augustus; 2. Templum Gentis Flaviae (graf van Domitianus); 3. Zuil van Trajanus; 4. Mausoleum van Hadrianus; 5. Mausoleum van Maxentius.

Mausoleum van Augustus
De ligging van het graf monument
Augustus liet zijn mausoleum in het noordelijk deel van de Campus Martius bouwen dat
toentertijd nog buiten de officiële grens van
het stadsgebied lag. Die grens werd gevormd
door het pomerium – dit was een voor
(fossa), die volgens traditie met een door een
wit nmderspan getrokken ploeg om het
reeds bewoonde of voor bewoning bestemde

stadsgebied werd getrokken en die niet alleen
in juridisch, maar ook in religieus opzicht
als stadsgrens fungeerde vanwege het sacrale
karakter van het stadsgebied. Binnen de officiële stadsgrens was het, op enkele uitzonderingen zoals bij Vestalinnen en grote veldheren na, strikt verboden om doden te begraven of te cremeren. Dit waarschijnlijk uit de
Griekse wereld afkomstige verbod was ongeveer in het midden van de vijfde eeuw v. Chr.
in de twaalf-tafelenwet vastgelegd (artikel
X, 1): ‘Hominem mortuum in urbe ne sepelito
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Afb. 2

Rome, Campus Marïius.
1. Mausoleum van Augustus, 2. Ustrinum van Augustus, 3. Horologium; 4. Ara Pacis; 5. Mausoleum van Hadrianus; 6. Ustrinum van Hadrianus; 7. Zuil van Antoninus Pius; 8. Ustrinum van Antoninus Pius; 9. Zuil van
Marcus Aurelius; 10. Ustrinum van Marcus Aurelius; 11. Forum van Trajanus; 12. Zuil van Trajanus; 13. veerpont over Tiber: 14. Pons Aelius’, 15. eregrafvan Vibius Pansa: 16. eregraf van Hirtius.

neve urito’ (men mag in de stad een dode
begraven noch cremeren). Tijdens de Republiek reikte het pomerium van Rome niet
verder dan tot de zogenaamde Servische
Muur.
De Campus Martius (afb.2) lag weliswaar
buiten het officiële stadsgebied, maar er
mochten toch slechts bij uitzondering – en
alleen op grond van een senaatsbesluit – eregraven op worden aangelegd. Het terrein was
openbaar en had een gedeeltelijk sacraal
karakter. Het noordelijk deel was in laatrepu-

blikeinse tijd een open vlakte van weinig
belang en had geen bebouwing, wellicht op
een Marstempel na. In het centrale en zuidelijke deel lag het zwaartepunt: daar bevonden zich talrijke monumentale en religieuze
gebouwen. Eregraven, die door de Senaat op
de Campus Martius waren toegestaan, zijn,
voorzover bekend, juist in deze sector aangelegd, zoals de graven van de bij Mutina in
43 v. Chr. omgekomen consuls C. Vibius
Pansa en A. Hirtius en misschien de graven
van Sulla, Agrippa (waar hij echter niet in
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begraven werd) en de gens Iulia. Dit is niet
verwonderlijk omdat de hoofdweg (parallel
aan de Via Tecta of Porticus Maximae) in
het zuidwestelijk deel van de Campus in feite
de voortzetting was van de Via Triumphalis,
een belangrijke weg waarover reeds in de
republikeinse tijd veldheren triomftochten
hielden bij hun inkomst in de Stad. Dit door
een ‘triomf-karakter gekenmerkte gebied
van de Campus had vanzelfsprekend de
meeste aantrekkingskracht op deze eregraven.
In het noordelijk deel van de Campus Martius

lagen in de laatrepublikeinse tijd veel parken
en tuinen. De aanleg van het mausoleum van
Augustus was hier in feite de eerste belangrijke bouwonderneming (afb. 3). Uit antieke
bronnen1 blijkt dat het mausoleum in een
reeds bestaand park werd aangelegd, dat na
voltooiing van de bouw voor het publiek
werd opengesteld. Het zou bij dit park gaan
om het lager gelegen deel, de Horti Inferiores,
van de Horti Pompeiani2. Deze tuinen van
Pompeius waren door Caesar aan Antonius
geschonken en werden na de slag bij Actium
eigendom van Octavianus. Het staat in ieder

Afb. 3
Rome. Mausoleum van Augustus. Aanblik vanuit het zuiden. De ingang is goed zichtbaar.
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Afb. 4a en 4b
Rome. Mausoleum van Augustus. Reconstructie (G. Gatti) en plattegrond.

geval vast dat Octavianus zijn mausoleum op
zijn privé-terrein bouwde. Het park was dus
in bodemrechtelijke zin geen onderdeel van
de openbare Campus Martius en het stond
Octavianus daarom vrij er zijn mausoleum
te bouwen.
De architectonische vormgeving
Het mausoleum was rond van vorm en had
een doorsnede van maar liefst 87 m (afb.
4a en 4b). In het centrum stond een pijler,
die ongeveer 44-45 m hoog moet zijn geweest
en waarop een bronzen beeld van Augustus
was geplaatst als bekroning van het grafmonument. Het gebouw had twee etages: een
12 m hoge en aan de buitenzijde met traverttjn beklede basis fungeerde als substructie
voor een kleinere ronde etage die 22 m hoog
was en aan de buitenzijde een zuilengalerij
had. Zeer waarschijnlijk bevond zich bovenop de basis, aan de voet van de tweede etage
een talud met cypressen; de tweede etage
was beslist door een met cypressen beplante
tumulus bedekt3.

Het interieur van het mausoleum was door
vijf concentrische muren in evenveel zones
verdeeld, waarvan de drie binnenste de eigenlijke grafruimten vormden en de twee buitenste door radiaal geplaatste muren in compartimenten verdeeld waren en als steunconstructie dienden. Aan de zuidzijde bood een
corridor (dromos) toegang tot de grafruimten. Vóór de toegang van het gebouw stonden twee obelisken en op twee pilasters aan
weerszijden van de ingang waren bronzen
platen aangebracht met de officiële autobiografie van Augustus, de Res Gestae Divi
Augusti, erop vermeld.
In het park lag iets ten oosten van het mausoleum het keizerlijk crematorium, het üstrinum. Deze heilige plaats was door een rechthoekige muur omgeven en zo van het park
gescheiden. De brandplaats lag in het midden
en was door een hekwerk omgeven.
Over het algemeen wordt aangenomen dat
rond 28 v. Chr. met de bouw van het grafmonument is begonnen4.
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Functie als propaganda-instrument
Gelet op de gecompliceerde architectonische
vormgeving van het grafmonument moet
men aannemen dat de etruskische graftumuli
niet als het enige of zelfs als het belangrijkste
model hebben gediend. Het grafmonument
werd officieel ‘mausoleum’ genoemd (bijv.
Strabo 5, 3,8: τe Μαυσñλειον καλοàµενον).
Suetonius gebruikt vaak deze naam voor het
grafmonument. Het was in de Romeinse
wereld voor het eerst dat de naam ‘mausoleum’ voor een grafmonument werd
gebruikt. Men kende tot dan toe slechts
één grafgebouw met die naam: het graf
van Mausollus te Halicamassus. De officiële naam voor het graf van Augustus moet
dus aan het graf van de Hellenistische heerser Mausollus ontleend zijn. Of de architectonische vormgeving van Mausollus’ graf in
het bijzonder ook model heeft gestaan voor
het monument op de Campus Martius is op
grond van de schaarse gegevens moeilijk vast
te stellen. Een samenhang tussen het graf van
Augustus en de Hellenistische heersersgraven
in het algemeen is echter op grond van overeenkomst in elementaire architectonische
kenmerken evident. Grafmonumenten vanHellenistische vorsten waren over het algemeen representatieve bouwwerken met een
karakteristieke vormgeving, waarbij een massieve basis als sokkel diende voor een tweede
etage in de vorm van een tempel of pyramide.
Op deze wijze werd het vorstengraf symbolisch aan de wereld der levenden ontrukt en
werd uitdrukking gegeven aan de status van
de heerser als bovenaardse heros. Hellenistische heersers verwierven deze status en de
daaraan verbonden goddelijke verering automatisch op grond van hun vorstelijke afkomst.
De vereringscultus was ontstaan uit een versmelting van de traditionele Griekse religieuze heroscultus van de stichter van de stad

(κλιστÜσ) of de Helper in de Nood (σωτÜρ)
en de goddelijke verering van koningsdynastieën in de Oosterse wereld. Uit de aard van
de heerserscultus voortvloeiend was het
Hellenistische heersersgraf dus een dynastiek graf dat moest dienen als triomfmonument van de monarchistische ideologie.
Representatieve vormgeving en in het oog
vallende ligging stonden de Hellenistische
heersers als hulpmiddelen ter beschikking
om hun grafmonumenten als propagandamedium voor zelfverheerlijking te benutten.
Augustus modelleerde zijn mausoleum naar
de Hellenistische heersersgraven, waarmee hij
er onmiskenbaar blijk van gaf zijn ideologische aspiraties te associëren, zo niet te identificeren met die van de Hellenistische vorsten. Hij had ervan afgezien om in het familiegraf van de gens lulia bijgezet te worden,
waar hij op grond van het Romeinse grafrecht aanspraak op kon maken vanwege zijn
adoptie door Iulius Caesar. Met het besluit
een nieuw grafmonument te bouwen, naar
voorbeeld van de Hellenistische heersersgraven, illustreerde hij op symbolische wijze
zijn monarchistische aspiraties5. Het grafmonument moest het mausoleum worden
voor een Romeinse keizerdynastie waarvan
hij de stichter was. In later tijd werd het grafmonument officieel dan ook ‘tumulus Caesarum’ (Tacitus, Ann. 3,9) en ‘Caesarum tholos’
(Martialis II 59, 2) genoemd. De eerste twee
personen die in het mausoleum werden
begraven — Marcellus en Agrippa behoorden niet tot de gens Iulia6. Hoe kon Augustus in de architectonische vormgeving van
zijn graf duidelijker zijn ideologische aspiraties ten toon spreiden dan door de Hellenistische heersersgraven daarvoor als model te
nemen?
Het ligt voor de hand dat Augustus als model
voor zijn graf dat exemplaar koos, waarvan
de stichter een voorbeeldig exponent was
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van de monarchistische ideologie en waarin
deze ideologie het duidelijkst gesymboliseerd
werd. Van de Hellenistische heersersgraven
sprak het Mausoleum te Halicarnassus Augustus en zijn tijdgenoten ongetwijfeld zeer tot
de verbeelding. Een belangrijker model voor
Augustus’ mausoleum was echter misschien
het Sèma, het graf van Alexander de Grote
te Alexandrië. Augustus had dit graf na zijn
overwinningen te Actium en Alexandrië
speciaal bezocht. Hij bewonderde immers
Alexander in hoge mate, die, net als hijzelf,
als heros over zijn tegenstanders had getriomfeerd en de vrede had teruggebracht. Van
Plinius (Nat. Hist. 35,10,27) weten wij
bijvoorbeeld dat Augustus twee beroemde
schilderijen van Apelles met afbeeldingen
van Alexander de Grote naar zijn forum
(Forum Augustum) had laten brengen.
Van het Sèma is ons nog minder bekend dan
van het Mausoleum te Halicamassus. Wellicht bezat het ook de elementaire etagestructuur die bij Hellenistische heersersgraven zo karakteristiek was. Er kan echter niet
met zekerheid vastgesteld worden welk Hellenistisch heersersgraf in het bijzonder model
heeft gestaan voor Augustus’ mausoleum.
In ieder geval waren in de architectuur van
het mausoleum van Augustus wél talloze ‘verwijzingen’ naar tot de verbeelding sprekende
exemplaren van het Hellenistische heersersgraf duidelijk herkenbaar. De verwantschap
van het mausoleum met de Hellenistische
heersersgraven in het algemeen was dan ook
voldoende tot uitdrukking gebracht en daarmee tevens de verwantschap van Augustus’
heersersopvatting met de monarchistische
ideologie van de Hellenistische heersers
gesymboliseerd.
Augustus maakte met de bouw van zijn graf
te Rome ongetwijfeld ook propaganda tegen
het door Marcus Antonius bij testament
gewenste graf te Alexandrië en diens ver-

langen om de bestuurszetel van het Romeinse Rijk naar Alexandrië te verplaatsen7. Het
moest voor iedereen duidelijk zijn dat voor
Augustus Rome het middelpunt was van het
Rijk. Na de langdurige machtsstrijd en de
daardoor ontstane verdeeldheid in het Rijk,
waarvan Marcus Antonius’ wensen duidelijke
symptomen waren, stelde Augustus zich als
belangrijkste doel de eenheid door middel
van een vredespolitiek te herstellen. Kenmerkend voor deze politiek was de centrale
positie van de persoonlijke macht van de
princeps, die vanuit Rome naar alle delen
van het Rijk moest uitstralen. Uit de functie
van het mausoleum als dynastiek graf blijkt
dat Augustus zijn politieke ideologie voor
langere duur wenste (of zeker hoopte) te
waarborgen, al was in zijn opvolging in
feite nog lang niet voorzien.
De opmerkelijke ligging van het grafmonument kan een tweeledige functie worden toegekend. Uit het oogpunt van ideologische
propaganda was de plaatskeuze ideaal en
uitermate ‘strategisch’. Het monument domineerde absoluut het noordelijk deel van de
Campus Martius: vanaf de Pincius en de Collis
Vaticanus was het de eerste blikvanger (afb.
2). Iedereen die vanuit het noorden over de
Via Flaminia de Stad naderde, werd in eerste
instantie geconfronteerd met het monumentale grafgebouw, voor politieke propaganda
dus een psychologische voltreffer (onder het
motto: de eerste klap is een daalder waard).
De grandioze omvang van het park droeg in
grote mate bij tot het representatieve karakter van het mausoleum. Door de systematische ligging van toegangswegen en andere
verbindingen (een veerpont over de Tiber)
rondom het grafmonument werd de aandacht
op effectvolle wijze er extra naar toe getrokken. Het hele park werd uiteindelijk tot een
soort openluchtmuseum van Augustus’ politieke propaganda door de aanleg van het
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Horologium (monumentale zonnewijzer),
maar vooral de Ara Pacis, beide ten zuiden
van het grafmonument. Met het mausoleum
werden de monarchistische aspiraties van
Augustus’ heersersopvatting naar Hellenistisch voorbeeld gepropageerd, met de Ara
Pacis en de Res Gestae Divi Augusti de rechtvaardiging van zijn aanspraak op de heerschappij. Het park was een bewuste verwijzing naar funeraire tuinen, hun oorsprong
in Griekse en Hellenistische heroa van het
zogenaamde temenos-type8, en een herinnering aan de luxe tuinen (παρÀδεισοι) van
Oosterse en Hellenistische vorsten. De openstelling van het park voor het publiek was
dus niet zozeer bedoeld als een vriendelijk
gebaar naar het Romeinse volk, maar een
tactische zet om aspiraties met betrekking
tot de heerschappij, naar Hellenistisch voorbeeld, te propageren.
De keuze van de plaats voor het mausoleum
zal voor Augustus echter nog een andere,
zeker even belangrijke, functie gehad hebben.
Juist omdat hij zich in zijn politieke ideeën
in het algemeen en zijn propagandistisch
‘antwoord’ op het ‘Egyptische graf van
Marcus Antonius in het bijzonder, liet voorstaan op het in ere houden of herstellen van
de oudromeinse tradities, kon Augustus
natuurlijk geen aanspraak maken op een graf
in het stadsgebied. Hij kon zijn graf zelfs
niet op het openbare terrein van de Campus
Martius bouwen, omdat de ook daarvoor
benodigde toestemming van de Senaat pas
na zijn dood kon worden verleend. Met de
aanleg van zijn graf buiten het gewijde stadsgebied en de openbare Campus Martius had
hij een belangrijke troef in handen tegen elke
speculatie omtrent despotische aspiraties die
eventueel aan hem toegeschreven zouden
kunnen worden. Hellenistische heersers
maakten zich aan deze vorm van autocratie

immers nogal eens schuldig en propageerden
dit juist in hun officiële bouwprogramma:
zo maakten zij op grond van hun heerschappij er aanspraak op dat hun mausoleum in
het gewijde stadsgebied zou liggen. De heersersgraven te Halicarnassus en Alexandrië
lagen beide midden in de stad! Maar Augustus
had ook de noodlottige dood van Caesar nog
vers in het geheugen aan wie reeds tijdens zijn
leven door de Senaat een graf binnen het
pomerium was toegekend, één van die privileges die hem uiteindelijk zo fataal waren
geworden. Door de oude Romeinse wetgeving te respecteren en geen privilegeplaats
voor zijn graf op te eisen gaf Augustus er
blijk van zich van elke despotische aspiratie
te distantieren. Hij moet maar al te goed
beseft hebben dat elk gevaar moest worden
afgewend, dat de Senaat tegen hem in het
harnas kon jagen en dat zijn propagandapolitiek door middel van het officiële bouwprogramma uiteindelijk zou doen mislukken.
Mausoleum van Hadrianus
Met de aanleg van het mausoleum van Hadrianus was er een definitief einde gekomen
aan het gebruik uit de eerste eeuw om de
Romeinse keizers in het mausoleum van
Augustus bij te zetten. Domitianus en Trajanus hadden reeds van dit gebruik afgezien en
ieder een eigen graf in het gewijde stadsgebied aangelegd, daarmee hun van Augustus’
ideologie verschillende heersersopvatting
propagerend. Hadrianus liet zijn mausoleum,
dat grotendeels bewaard is gebleven in het
huidige Castel S. Angelo, buiten het gewijde
stadsgebied bouwen, namelijk op de rechteroever van de Tiber. Het monument kon pas
een jaar na Hadrianus’ dood, in 139, onder
Antoninus Pius worden voltooid (afb. 5).
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De ligging van het grafmonument

De architectonische vormgeving

Hadrianus had de Horti Domitiae uitgezocht
als plaats voor zijn mausoleum (afb. 2). Dit
grote park in de Ager Vaticanus had waarschijnlijk aan Domitia, de tante van Nero,
toebehoord en niet – zoals sommigen menen
– aan Domitia Longina, de vrouw van Domitianus9. Het staat in ieder geval vast dat het
terrein al sinds de eerste eeuw na Chr. in
keizerlijk privé-bezit was. Het gebied behoorde niet tot een nabijgelegen necropool, hoewel zich op niet meer dan zo’n 150
m ten westen van het mausoleum, aan de Via
Comelia, een pyramide-vormig graf bevond.

Het mausoleum is in essentie een cylindervormige constructie met een doorsnede van
64 m aan de basis en een hoogte van 36 m.
De cylinder is weliswaar uit twee etages
opgebouwd, zoals bij het mausoleum van
Augustus het geval was, maar het verschil in
doorsnede tussen de twee etages is zeer
gering. Pas tijdens de bouwwerkzaamheden
heeft men besloten om de onderste etage van
de cylinder te omgeven met een vierkante
basis met een zijdelengte van 89 m en een
hoogte van 15 m. Door de aanleg van radiale
muren tussen de vierkante basis en de bene-

Afb. 5
Rome. Castel S. Angelo, oorspronkelijk het mausoleum van Hadrianus.
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Afb. 6
Rome. Mausoleum van Hadrianus. Doorsnede in de hoofdas (S. R. Pierce).
1. Oorspronkelijk Romeins muurwerk;
2. vermoedelijk Romeins muurwerk;
3. muurwerk uit de Middeleeuwen en Renaissance.

den-etage van de centrale cylinder ontstonden 67 vertrekken van verschillende afmetingen; zij hadden een hoogte van zo’n 8 m en
waren overwelfd. Hun functie is niet bekend
(afb. 6).
Naast een gedetailleerde beschrijving van het
monument door Procopius beschikken wij
over een tweede, weliswaar late, beschrijving
in een in de twaalfde eeuw door Benedictus
Canonicus samengestelde gids van de monumenten van het antieke Rome, de Mirabilia10.
‘Het mausoleum was aan de buitenzijde helemaal met marmer bekleed. De marmerbekle-

ding van de vierkante basis was aan de bovenzijde afgesloten door een lijst met gebeeldhouwde bucrania (stierekoppen) en guirlandes. Het is mogelijk dat de marmerdecoratie
van de tweede etage een wandindeling met
pilasters had. Midden bovenop de cylinder
stak een rond vertrek als een soort toren uit.
Vermoedelijk fungeerde het als podium voor
de bekroning van het grafmonument: een
standbeeld van Hadrianus of een beeldengroep van een door hem gemende quadriga
(vierspan). Het mausoleum was echter met
nog veel meer beelden gedecoreerd: op de
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hoeken van der vierkante basis stonden beeldengroepen van mannen en paarden. Op do
bovenrand van de cylinder stonden ook bedden.
Op grond van de lichte bouwconstructie van
muren en gewelven van de vierkante basis
kan worden geconcludeerd dat deze etage
niet met een aarden tumulus was bedekt. De
centrale cylinder werd wél door een tumulus
bekroond: de constructie was er voldoende
draagkrachtig voor en er zijn bovendien resten van de aarden vulling aangetroffen.
Een bronzen traliehoek omgaf het mausoleum aan alle zijden. In 1891 zijn bij opgravingen resten van de fundamenten ervan
teruggevonden. Vóór de hoofdingang aan de
zuidzijde was het hek gedecoreerd met twee
verguld bronzen pauwen, die in de Cortile
della Pigna van de Vaticaanse Musea bewaard
worden11.
De moderne ingang van het monument ligt
3 m boven het niveau van de oorspronkelijke,
nu verdwenen ingang. Via een korte corridor
(dromos) bereikte men een vestibule in de
centrale cylindrische kern. Dit vertrek heeft
een halfronde nis in de achterwand. In deze
nis heeft waarschijnlijk een groot beeld van
Hadrianus gestaan, waarvan de kop zich in
de Sala Rotonda van de Vaticaanse Musea
bevindt. In de rechterwand van de vestibule
is de toegang tot een 3,20 m brede, ringvormige gang naar de 10 m hoger gelegen grafkamer. De gang beschrijft al schuin omhooglopend precies een cirkel en eindigt in de
tweede etage van de cylinder in een tweede
vestibule, vanwaaruit een rechte corridor
naar de grafkamer leidt. De vierkante grafruimte (8x8 m) heeft aan drie zijden een
rechthoekige grafnis die aan de bovenzijde
door een boog wordt afgesloten. Boven de
grafkamer bevinden zich nog twee ruimten,
waarvan de onderste vierkant en de bovenste
rond van vorm is. Zoals reeds vermeld, stak

de bovenste ‘kamer’ als een podium boven’
de cylinder uit. De wanden van gangen en
vertrekken waren oorspronkelijk van een
rijke marmerdecoratie voorzien.
Met het mausoleum van Hadrianus is een
aantal monumenten nauw verbonden, die
voor de interpretatie van de functie van het
grafmonument als propaganda-instrument
van belang zijn (atb. 2).
a Keizerlijke Ustrina en erezuilen
Op de Campus Martius, dicht bij de huidige
piazza Sforza Cesarini, zijn de resten van een
monument gevonden dat uit drie elkaar omgevende omheiningen bestond. Hoewel men
vroeger het monument als de Ara Ditis identificeerde, wordt tegenwoordig aangenomen
dat hier sprake is van het keizerlijk Ustrinum,
waarin Hadrianus en zijn vrouw Sabina gecremeerd zijn.
In 1703 werden in de via degli Uffici del
Vicario de resten van een ander Ustrinum
gevonden, dat uit twee elkaar omgevende
omheiningen bestond; een derde omheining
werd gevormd door rechtop staande stenen
(cippi) en diende als begrenzing van het sacrale terrein dat een oppervlakte van ca.
30 x 30 m had en geplaveid was. 25 m ten
noorden van dit Ustrinum stond de Zuil van
Antoninus Pius. Deze 14,75 m hoge monoliet van rood graniet was door Marcus Aurelius en Lucius Verus voor hun gestorven
adoptievader als erezuil opgericht. Wellicht
was de Zuil met een beeld van Antoninus
Pius bekroond. Zowel uit de topografische
context van de Zuil en het Ustrinum als uit
de iconografie van de voorstellingen op de
basis van de Zuil kan geconcludeerd worden
dat het Ustrinum voor Antonius Pius en zijn
vrouw Faustina bestemd was en dat de Zuil
een herdenkingsmonument met funeraire
betekenis was. Aan de hoofdzijde van de
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bewaardgebleven basis van de Zuil, die precies naar de ingang van het Ustrinum gekeerd
stond, bevindt zich een relief, waarop de
apotheose van Antoninus en zijn vrouw
Faustina in beeld is gebracht, een gebeurtenis die zich afspeelt onder het toeziend oog
van de godin Roma en de personificatie van
de Campus Martius (afb. 7). Aan de twee zijkanten van de basis is de Decursio afgebeeld,
de eervolle begrafenisprocessie rond de
crematieplaats (afb. 8).
Door de vondst in 1907 van de resten van
een derde Ustrinum, onder het huidige
Palazzo Montecitorio, was de reconstructie

van een soortgelijk monumentenpaar als het
vorige mogelijk. Ongeveer 70 m ten zuidoosten van de resten van het Ustrinum staat
nl. de Zuil van Marcus Aurelius. De Zuil is
door het Romeinse volk na de dood van de
keizer opgericht ter ere van diens overwinningen op de Marcomannen en Sarmaten in
172-175. Het verloop van zijn tegen deze
volkeren gevoerde oorlogen is op de spiraalvormige friesband om de zuilschacht afgebeeld (afb. 9). Een beeld van Marcus Aurelius
bekroonde het monument. De basis van de
Zuil was aan drie zijden gedecoreerd met een
fries met festoendragende Victoria-figuren

Afb. 7
Rome. Apotheose van Antoninus PMS en Faustina. Reliëf aan de hoofdzifde van de basis van de Zuil van
Antoninus Pius. Vaticaan.
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(deze sculpturen zijn in 1589 onder paus
Sixtus V verwoest). Naar analogie van het
vorige monumentenjaar moet het Ustrinum
bestemd geweest zijn voor Marcus Aurelius
en zijn vrouw Faustina lunior, terwijl de
Zuil een funerair eremonument voor de
gestorven keizer was.
b De Zuil van Trajanus
De Zuil op het Forum van Trajanus had
model gestaan voor de Zuil van Marcus
Aurelius. De geniale wijze waarop het verloop van de oorlogen, die door Trajanus aan
de Donau gevoerd waren, op een spiraalvor-

mig fries om de zuilschacht in beeld is
gebracht, schijnt een uitvinding geweest te
zijn van Trajanus’ militaire architect Apollodorus van Damascus. De Zuil was een eremonument voor de veldheer en overwinnaar
Trajanus; in feite was echter het hele Forum
van Trajanus een manifeste verheerlijking
van zijn succesvol veldheerschap12.
De functie van de Zuil van Trajanus was
echter wezenlijk verschillend van die van de
Zuil van Marcus Aurelius (en die van Antoninus Pius). Trajanus had de basis van zijn
Zuil. die binnen het inmiddels door Claudius
en Vespasianus fors uitgebreide pomerium

Afb. 8
Rome. Decursio: parade van de Romeinse cavalerie ter gelegenheid van de begrafenis van Antoninus Pius.
Reliëf van de basis van de Zuil van Antoninus Pius. Vaticaan.
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Afb. 9
Rome. Zuil van Marcus Aurelius: detail van de spiraalvormige friesband om de zuilschacht. Op de friesband
zijn de oorlogen van Marcus Aurelius tegen de Germanen en Sarmaten in beeld gebracht.

stond, voor zichzelf en zijn vrouw Plotina als
grafkamer laten inrichten (afb. 10). Het uiterlijk van de basis van de Zuil heeft de vorm
van een monumentaal grafaltaar. Na de bijzetting van Trajanus’ as in een gouden urn in
de grafkamer werd de erezuil een apotheosemonument voor de vergoddelijkte (divus)
keizer, waarvan de motivatie werd gegeven
door de documentaire registratie van zijn
succesvol veldheerschap in de friesband om
de zuilschacht.
Volgens het Romeinse grafrecht konden veld-

heren op grond van bewezen dapperheid
(virtutis causa) het privilege verwerven om
binnen het pomerium begraven te worden.
Het graf van Trajanus lag echter zelfs in het
centrum van het grootste plein van Rome.
De verklaring voor deze plaatskeuze voor het
graf ligt in het Forum zélf: alle persoonlijke
militaire verdiensten van Trajanus waren hier
uitvoerig in beeld gebracht. Het Forum zélf
was dus symbolisch de motivatie voor de
bijzondere ligging van het graf. Trajanus liet
zich bij de plaatskeuze voor zijn graf blijk-
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Afb. 10
Rome. Basis van de Zuil van Trajanus. De basis was als grafkamer ingericht voor Trajanus en zijn vrouw Plotina. Hun as werd er bewaard in gouden urnen.
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baar vooral inspireren door de graven van
traditionele Griekse heroën: zoals de traditionele Griekse stadsheros op grond van zijn
verdiensten (stichter, helper in de nood) op
een belangrijke plaats in het stadsgebied,
bijvoorbeeld de agora, werd begraven, zo motiveerde de keizer de aanleg van zijn graf midden in het nieuwe stadscentrum met zijn verdiensten als veldheer in de oudromeinse traditie. Het graf van Trajanus was dan ook
voor hem persoonlijk bestemd en had geen
dynastiek karakter.
Trajanus propageerde met zijn graf en
Forum ontegenzeglijk een absolutistische
heersersopvatting. Deze ideologie was echter
primair gebaseerd op zijn persoonlijke prestaties als veldheer, die in een romantische
context van Romeinse en Griekse tradities
werden geplaatst.
Functie van het mausoleum van Hadrianus
als propaganda-instrument
De erezuilen van Marcus Aurelius en Antoninus Pius waren geen grafmonumenten. Zij
kunnen door de betreffende keizers zélf ook
niet (zeker niet effectief) als instrument voor
politieke propaganda gebruikt zijn, omdat
het om posthume stichtingen gaat, als eerbewijs aan de gestorven keizers. De registratie
van de militaire successen van Marcus Aurelius op zijn Zuil fungeerde dus niet, zoals bij
de Zuil van Trajanus, als een persoonlijke
motivatie voor zijn heersersopvatting. Uiteraard werd door middel van de afbeeldingen
op de friesband van de Zuil wél Rome’s heerschappij in het Donaugebied gedemonstreerd
en gepropageerd. De functie van de twee
Zuilen op de Campus Martius lijkt echter in
verband te kunnen worden gebracht met de
functie van het mausoleum van Hadrianus en
indirect dus met de ideologie van deze keizer.
De reliëfs op de basis van de Zuil markeer-

den de plaatsen waar de apotheose van de
twee keizers door hun crematie had plaatsgevonden. Zij fungeerden als symbolisch graf
(kenotaaf), omdat de crematieresten van
beide keizers in het mausoleum van Hadrianus waren bijgezet.
Hadrianus dacht bij de bouw van zijn mausoleum immers – in tegenstelling tot zijn voorganger Trajanus – aan een dynastiek graf,
waarbij hem ongetwijfeld het mausoleum
van Augustus als voorbeeld voor ogen stond.
Het mausoleum werd ‘Antoninorum Sepulcrum’ genoemd! Niet alleen alle keizers van
de Antonijnse, maar zelfs die van de Severische dynastie (tot en met Caracalla) zijn in
het mausoleum begraven. Aan de buitenzijde
van de vierkante basis waren hun epitafen
aangebracht13.
Uit de gedetailleerde beschrijving van het
mausoleum blijkt duidelijk de typologische
overeenkomst met het grafmonument van
Augustus enkele verschillen op weinig essentiële onderdelen daargelaten.
In tegenstelling tot zijn voorgangers Domitianus en Trajanus had Hadrianus voor zijn
mausoleum blijkbaar geen aanspraak meer
gemaakt op een bevoorrechte plaats in het
stadsgebied: het graf lag ver buiten de door
hemzelf opnieuw vastgestelde pomeriumgrens. Misschien wilde hij hiermee wel een
voorbeeld stellen aan de gehele Romeinse
wereld om het oude grafverbod binnen het
stadsgebied te respecteren. Hijzelf had immers het verbod opnieuw bekrachtigd en het
bovendien over alle steden van het Rijk uitgebreid. De aanleg van het mausoleum op de
rechteroever van de Tiber houdt echter in
eerste instantie verband met de functie van
het mausoleum als propaganda-instrument.
Hadrianus wilde immers zijn mausoleum in
alle opzichten – dat wil zeggen: zowel in de
architectonische vormgeving als in de typografische context – tot een copie maken van
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het mausoleum van Augustus. Door de aanleg van het graf op een plaats met optimale
optische effecten, in combinatie met omvangrijke stedebouwkundige ingrepen, moest het
representatieve karakter van Augustus’ grafmonument zelfs overtroffen worden.
De slecht bereikbare en enigszins afgelegen
Horti Domitiae lagen ‘strategisch’ zeer gunstig: het grafmonument domineerde vanaf
deze plaats het hele noordwestelijke deel van
Rome en stelde zelfs het grafmonument van
Augustus in zijn schaduw. De aandacht werd
automatisch naar het monument toegetrokken door de gunstige ligging ‘tussen’ twee
‘belangrijke toegangswegen naar de Stad, nl.
de Via Triumphalis op korte afstand ten westen en de Via Flaminia ten oosten.
Ten behoeve van de representativiteit van
het grafmonument werden er nieuwe stedebouwkundige projecten uitgevoerd: er werd
letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen het mausoleum en de Campus Martius.
Tijdens de bouw van het mausoleum werd de
Pons Aelius (huidige Ponte S. Angelo) over
de Tiber aangelegd (afb. 11). Deze brug ligt
precies in de hoofdas van het grafmonument.
Van de hoofdweg op de Campus Martius
werd een weg naar het noorden afgetakt die
recht op de Pons Aelius was georiënteerd en
iets ten zuiden van de Tiberoever de zogenaamde Via Recta kruiste. Met deze stedebouwkundige operatie waren de Horti Domitiae niet alleen toegankelijk gemaakt voor
het publiek, maar werd bovendien door de
axiale structuur van het ontstane wegenpatroon de aandacht extra op het grafmonument geconcentreerd en de representativiteit ervan vergroot. Er was nu tevens een verbinding tot stand gekomen tussen het mausoleum en het Ustrinum van Hadrianus, dat
net ten oosten van de kruising van de hoofdweg van het zuidwestelijk deel van de Campus Martius en de nieuwe weg naar het graf-

monument lag. Dit tTstffnürn lag luiten het
pomerium14, nog net in die sector van de
Campus Martius, die bestemd was voor de
triomftochten van veldheren en bij voorkeur
gebruikt werd voor de aanleg van eregraven.
De hoofdingang van het Ustrinum was precies
op de ‘verlengde’ Via Triumphalis georiënteerd. Hadrianus was er dus in geslaagd om
op ingenieuze wijze de fundamentele en typische kenmerken van de topografische context van Augustus’ mausoleum met
zijn grafmonument te verbinden: zijn mausoleum lag buiten het stadsgebied in een privépark. Door de ligging van zijn Ustrinum op
de Campus Martius was het mausoleum toch
symbolisch met dit sacrale en voor de keizerlijke propaganda zo belangrijke operatieterrein verbonden. De symbolische band tussen
het mausoleum en de Campus kreeg door
stedebouwkundige maatregelen zelfs een
concrete vorm.
Met de aanleg van de Ustrina en de erezuilen
van Antoninus Pius en Marcus Aurelius op
de Campus Martius was de relatie tussen het
mausoleum van Hadrianus en de Campus
uiteindelijk driemaal op precies dezelfde wijze
tot uitdrukking gebracht; door middel van
de zogenaamde Via Recta waren de Ustrina
en kenotafen van de twee opvolgers van Hadrianus ook rechtstreeks met hun eigenlijke
graf in het mausoleum verbonden. Deze
Ustrina en erezuilen bevonden zich weliswaar in een andere sector van de Campus
dan het Ustrinum van Hadrianus, maar stonden wél buiten het pomerium.
Het mausoleum van Hadrianus was dus in
alle opzichten een uitgewerkte versie van het
grafmonument van Augustus. Maar indirect
hadden uiteraard ook de Hellenistische heersersgraven model gestaan. Er bestond in ieder
geval een ideologische verwantschap tussen
het mausoleum en Hellenistische heersersgraven in het algemeen: Hadrianus manifes-
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teerde zich met de bouw van zijn mausoleum
immers als de stichter van een nieuwe keizerdynastie en propageerde dus duidelijk zijn
monarchistische aspiraties. Hadrianus had

Afb. 11
Rome. Pons Aelius. Op de voorgrond oprit aan de
linkeroever van de Tiber. In 1892 blootgelegd en
onmiddellijk daarna verwoest.

overigens sowieso een uitzonderlijke belangstelling voor alles wat ‘Grieks’ was: vandaar
zijn bijnaam ‘Graeculus’. Athene was zijn
tweede vaderstad; hij droeg als eerste der
keizers de zogenaamde filosofenbaard; Griekse en Hellenistische architectuur spraken
zeer tot zijn verbeelding. Tijdens zijn talloze inspectiereizen tot in alle uithoeken van
het Rijk maakte hij vaak van de gelegenheid
gebruik om als toerist bezienswaardigheden
te bezoeken; met name in Griekenland en
Klein-Azië verbleef hij lange tijd en bezocht
er veel monumenten. Het is daarom niet uitgesloten dat hij bij de bouw van zijn mausoleum ook een bepaald Hellenistisch heersersgraf dat hij had bezichtigd, in gedachte had.
Door het mausoleum van Augustus zo nauwgezet te ‘copiëren’ propageerde Hadrianus
echter in het bijzonder een verwantschap van
zijn ideologische denkbeelden met die van
Augustus. Hadrianus brak met de veroveringspolitiek van Trajanus en wilde de Pax
Romana weer herstellen door middel van een
vredespolitiek zoals die door Augustus
gevoerd was. Deze politiek was erop gericht
om de Rijksgrenzen te stabiliseren en de
vrede te bewaren door middel van diplomatiek verkeer. Het belangrijkste doel was het
Rijk tot een eenheid te maken met de macht
van de keizer als middelpunt. De centrale
positie van het keizerschap was van groot
belang voor een belangrijke vredespolitiek en
moest dus gewaarborgd worden, ook voor de
toekomst. Daarom was voor Augustus de
dynastieke opvolging ook zo’n essentieel
onderdeel geweest van zijn politieke ideologie, wat hij juist door middel van zijn mausoleum propageerde. Hadrianus had met het
mausoleum van Augustus als model voor zijn
eigen dynastieke graf dus het beste instrument in handen om zijn politiek-ideologische
denkbeelden als afspiegeling van Augustus’
heersersopvatting te propageren.
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NOTEN
1
2

3

4

5

6

Suetonius, Aug. 100; Strabo V, 3, 9.
Grimal 1969, 123-126. Volgens Coarelli 1977,
816 is het echter niet uitgesloten dat deze
tuinen oorspronkelijk de Horti Scipiones
waren.
Voor deze reconstructie van het mausoleum:
Gatti 1934, 457^64. Volgens een andere
opvatting was het mausoleum met één gigantische tumulus bedekt. Zie A. Boëthius/J.B.
Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1970, 197.
Kraft 1967, is van mening dat reeds rond 30
v. Chr. met de bouw van het mausoleum is
begonnen en dat omstreeks 28 v. Chr. de werkzaamheden al voltooid waren. Zie ook Waurick
1973, 107.
Omtrent het precieze tijdstip van begin en de
feitelijke duur van de bouwwerkzaamheden is
weinig bekend. Het mausoleum moet in ied^r
geval in 23 v. Chr. gereed zijn geweest voor
gebruik, omdat in dat jaar de as van Marcellus
(lievelingszoon van Livia) erin werd bijgezet.
Augustus propageerde op talloze manieren
zijn monarchistische aspiraties naar Hellenistisch voorbeeld. Wij volstaan hier met het vermelden van de munten die hij na de overwinning bij Actium liet slaan; zijn portret op deze
munten was geïnspireerd op de beeltenissen
van Hellenistische heersers (Diadochen). Zie
P. Zanker, Forum Romanum. Dei Neugestaltungdurch Augustus, Roma 1972, 15.
In het mausoleum zijn de crematieresten van
de volgende personen bijgezet: Marcellus,
Octavia, Drusus Maior, Lucius en Gaius ‘principes
iuventutis’,
Augustus,
Gennanicus,
Drusus Minor, Livia, Nero en Drusus (broers
van Caligula), Agrippina, Nerva en Julia Domna (tijdelijk). Het is niet zeker of de as van
Claudius en Vespasianus óók in het mausoleum is bijgezet.

7

8

9

10

11

12
13

14

Voor de theorie, dat het mausoleum van
Augustus als propaganda tegen het door Marcus Antonius gewenste graf in Alexandrië
bedoeld was, Kraft 1967,189-206.
Bij dit type herosgraf lag het graf binnen een
omheining. Op het open sacrale terrein, dat
binnen de omheining lag, waren allerlei cultische voorzieningen aanwezig. Zie E. Dyggve,
F. Poulsen und K. Rhomaios, Das Heroon von
Kalydon, Kopenhagen 1934, 119: Grimal
1969, 171,363.
Scriptores Historiae Augustae, Ant. Pius 5.
Waurick 1973, 119, is nog van mening - in
navolging van Platner-Ashby 1929, 267 - dat
Domitia als de vrouw van keizer Domitianus
geïdentificeerd moet worden.
Procopius, De bello Gothico I, 22; Benedictus
Canonicus, Mirabilia (in Liber Censuum, ed.
P. Fabre en L. Duchesne I, 269).
Er bestaan talloze reconstructies van het grafmonument, die alle in details van elkaar afwijken en soms het resultaat zijn van een rijke
fantasie; bijvoorbeeld Pierce 1925, Taf. XVIII,
D’Onofrio 197 2, afb. 101.
Deze twee pauwen werden later op het baldakijn boven de fontein in het atrium van
St. Pieter geplaatst. Op een illustratie in een
elfde eeuws manuscript van de abdij van Farfa
zijn twee identieke pauw en op de dakrand aan
de facade van de basilika van St. Pieter afgebeeld; het is niet waarschijnlijk dat deze pauwen van het baldakijn afkomstig waren.
Zanker 1970, 499-544.
In het mausoleum zijn de resten van de volgende personen bijgezet: Hadrianus, Sabina,
L. Aelius Caesar; Antonius Pius, Faustina en
drie van hun kinderen; drie kinderen van Marcus Aurelius; Marcus Aurelius en waarschijnlijk
ook Faustina Iunior; Lucius Verus, Commodus, Septimius Severus, Severus, Julia Domna,
Geta, Caracalla (de laatste keizer van wie de
bijzetting in het mausoleum is overgeleverd:
Dio Cass. LXXIX, 9).
Coarem 1977, 821.
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Het verhaal bij het materiaal
Een kennismaking met de archeologische studieverzameling van de Utrechtse universiteit
R. Dik

Sinds september 1982 hebben de instituten
voor archeologie, klassieke talen en laatLatijn van de Rijksuniversiteit Utrecht een
nieuw onderkomen (Trans 14). Deze drie
instituten, vóór die tijd klein behuisd en over
verschillende punten van de stad verspreid
zijn aldus samengevoegd in één groot gebouw.
Het is bij deze gelegenheid dat ook de archeologische studieverzameling van de universiteit een nieuwe expositieruimte heeft gekregen. Deze verzameling, door staf en studenten o.l.v. professor Dr. J.W. Salomonson opnieuw ingericht, is sinds februari van dit jaar
voor het publiek (op aanvraag) toegankelijk
(afb. 1).
De archeologische studieverzameling omvat
voorwerpen uit de klassieke oudheid: veel
Grieks en Romeins aardewerk, glas, een aantal bronzen gebruiksvoorwerpen en een enkel
relief. De collectie is dan ook een belangrijke
aanvulling op een tweede archeologische verzameling in Utrecht, namelijk die van het
Provinciaal Utrechts Genootschap, gevestigd
in het Centraal Museum (Agnietenstraat l)
en vooral betrekking hebbend op Utrecht in
Romeinse tijd. Een deel van het geëxposeerde materiaal was eerder te zien in het Universiteitsmuseum te Utrecht en in het Allard
Pierson Museum te Amsterdam onder de
titel ‘Het verhaal bij het materiaal’.

Zoals gezegd is de archeologische verzameling van de Utrechtse universiteit een studiecollectie. Dit betekent dat het geen klein
museum is, in die zin dat getracht wordt aan
de hand van archeologische objecten een
representatief beeld te geven van de klassieke
oudheid. Daarvoor ontbreekt het de universiteit aan ruimte en financiële middelen. Aan
de inrichting van een archeologische studieverzameling liggen andere criteria ten grondslag. In de bij de tentoonstelling behorende
catalogus staat hierover geschreven: ‘Het uitbreidingsbeleid van een studiecollectie is – in
tegenstelling tot dat van de meeste musea –
niet gericht op de vorming van een samenhangend en zo volledig mogelijk historisch
overzicht, noch op de selectie van in kunstzinnig opzicht belangrijke, onbeschadigde
stukken. De nadruk bij de keuze van het
materiaal ligt voornamelijk op de wetenschappelijke kwaliteit. Gezocht wordt, in de
eerste plaats, naar voorwerpen en fragmenten, die, op grond van bepaalde eigenschappen, verbonden aan de vorm, de voorstelling,
een toegevoegd opschrift, de herkomst ofde
verspreiding, vragen oproepen, die aanleiding
geven tot nader onderzoek’. De voorwerpen
in de Utrechtse verzameling voldoen alle aan
het criterium van wetenschappelijke kwaliteit en zijn voor expositie door staf en stu-
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dealen van het instituut speciaal bewerkt.
Doel van de tentoonstelling is om door middel van woord en beeld aan de niet gespecialiseerde bezoeker een indruk te geven van de
vragen en problemen die zich voordoen bij
de bewerking van het in de universiteitsverzameling aanwezige materiaal. De verzameling van het archeologisch instituut heeft
daardoor een didactische functie. Dit didactische aspect van de expositie komt duidelijk tot uiting in de wijze van presentatie. De
voorwerpen zijn niet chronologisch gerangschikt, maar gegroepeerd rond een aantal
thema’s. Ik noem er enkele:

Afb. 1 De verzameling van het archeologisch instituut te Utrecht

– scherven als historische documenten: aan
de hand van scherven van in Corinthe vervaardigde drinkbekers die goed dateerbaar
zijn — z.g. protocorinthische kotylai - , kan
men ook de vindplaatsen van deze scherven
goed dateren en kan men zich een beeld vormen van de geschiedenis van de (Corinthische) handelscontacten;
– cultuur en randcultuur: over de ontvangst
van de Griekse cultuur in verschillende gebieden, namelijk in Klein-Azië, Etrurië en ZuidItalië;
– samenleving en ambacht: over de traditionele (heidense) kunst en de nieuwe (Christe-
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Afb. 3 Etruscische snavelkan

Afb. 2 Bronzen handvat van een
‘Rhodische’ oinochoe

Afb. 4 Bronzen bekken
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lijke) religie, dit naar aanleiding van in
Noord-Afrika vervaardigde schalen met reliëfdecoratie:
– monumentaliteit in miniatuur: o.a. over
een bronzen beeldje van een tronende Jupiter
en de relatie tot het verloren gegane beeld
van Jupiter Capitolinus.
Door middel van uitgebreide toelichting en
illustratie die op aparte panelen is aangebracht, wordt de bezoeker ingeleid in de
vragen en problemen die door een bepaald
voorwerp in de vitrine opgeroepen worden.
Eén vitrine wil ik speciaal noemen die door
de studenten Annemiek Wilbrink, Ingrid Soet
en Leonie Schwerzel onder leiding van Paul
Howes Smith is ingericht. Het opschrift luidt:
‘versmelting van voorbeelden: de ‘Rhodische

oinochoai’. Uitgangspunt zijn een tweetal
bronzen handvaten die oorspronkelijk aan
bronzen wijnkannen hebben toebehoord (één
ervan is afgebeeld in afb. 2). Deze kannen (in
het Grieks: oinochoai) vormen een groep die
tegen het einde van de 7de eeuw v. Chr. en
in de eerste helft van de 6de eeuw op verschillende plaatsen in het Middellandse zeegebied, als ook daarbuiten, gevonden zijn
(een voorbeeld van zo’n kan in afb. 5). Waarschijnlijk is dit type kannen in het OostGriekse gebied ontstaan en men spreekt dan
ook van ‘Rhodische’ kannen. Ook zijn zij
waarschijnlijk in Etrurié vervaardigd. Deze
kannen zijn het product van verschillende
tradities. Kenmerkend voor de ‘Rhodische’
kannen is de vaasvorm (meestal een peervormig lichaam en een klaverbladvormige mond)

Afb. 5 Grafinhoud uit Campanië met o.a. een ‘Rhodische’ oinochoe
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en het handvat. Dit laatste heeft als vast
Onderdeel een gestileerd bloemmotief (lotuspalmet) en een reliëfversiering van stroken of
ribbels. De vaasvorm zelf blijkt Grieks te zijn
W is afgeleid van aardewerk kannen uit de
late 7de en 6de eeuw v. Chr. Het handvat
daarentegen hoort in een andere traditie
thuis. Voor dit onderdeel, met als uiteinde
een palmet, hebben Phoenidsche kannen als
voorbeeld gediend, terwijl de Phoeniciërs op
hun beurt het lotus-palmet motief uit de
Egyptische kunst hebben overgenomen.
Kannen van het ‘Rhodische’ type zijn waarschijnlijk ook in Etrurië vervaardigd. Zij
komen in vrij groten getale voor in de rijkere
Etruscische graven van de laat 7de en 6de
eeuw v. Chr. In de loop van de 6de eeuw
v. Chr. komt er echter een ander type kan
in productie dat het ‘Rhodische’ type gaat
verdringen. Naar de lange, schuin omhoog

Afb. 6 Etruscisch olieflesje (alabastron)

lopende tuit worden deze kannen ‘snavelkannen’ genoemd en een fraai voorbeeld van
dit latere Etruscische type staat tentoongesteld (afb. 3). Ook deze snavelkannen hebben handvaten met palmetversiering, maar
van een ander type. Naast de kan staat een
bronzen bekken in de vitrine (afb. 4). Bronzen bekkens zijn vaak in combinatie met
bronzen kannen in de graven gevonden. Het
betreft luxe-artikelen die vrijwel uitsluitend
in de rijkere graven gevonden zijn. Als voorbeeld wordt een graf van een Etrusk uit Campanië (Cales) aangehaald, waarin o.a. een
‘Rhodische’ oinochoe, bronzen drinkbekers
en bekkens aangetroffen zijn (afb. 5). Verder
is uit dit graf een grote hoeveelheid Etruscisch aardewerk afkomstig, dat wijst op een
datering in ongeveer het derde kwart van de
7de eeuw v. Chr. Heel aardig is dat soortgelijk aardewerk zich ook in de Utrechtse ver-

Afb. 7 Etruscisch drinkschaaltfe (onderkant)
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zameling bevindt, o.a. een olieflesje en een
drinkschaaltje (afb. 6 en 7).
De vitrine over de ‘Rhodische’ oinochoai
laat duidelijk zien hoe studenten in de klassieke archeologie zich verdiept hebben in de
vragen en problemen rond een bepaald voorwerp; door zelf een vitrine in te richten doen
zij de voor hun opleiding noodzakelijke
museale ervaring op. Het ligt in de bedoeling
dat er meer van dergelijke (wisselende) exposities zullen volgen. Tezamen met publicaties van de hand van studerenden, die in de
laatste jaren uit de verzameling zijn voortgekomen, getuigen zij van de in brede kringen
– zowel binnen als buiten de universiteit –
gekoesterde wens, dat de Utrechtse archeologische collectie, ook in de toekomst, door
gestadige uitbreiding, haar belangrijke rol ten
behoeve van onderwijs en onderzoek zal
kunnen blijven vervullen.’

Het adres van het archeologisch instituut luidt:
Trans 14, Utrecht (tel. 030-332114 tst. 148). Voor
de duidelijkheid zij nog eens vermeld dat de verzameling alleen op afspraak te bezichtigen is. De citaten komen uit de catalogus ‘Het verhaal bij het
materiaal’ (= Archaeologica Traiectina XIV),
Utrecht 1980. De catalogus (140 pagina’s met illustraties) kost f 21, en is verkrijgbaar bij het secretariaat van het instituut. De foto’s zijn gemaakt door
Rob van Berlo. Elders in het gebouw is een tijdelijke expositie te zien over de geschiedenis van de
klassieke letteren in Utrecht en over de archeologische en litteraire aspecten en ‘Nachleben’ van het
Polyphemus-verhaal.

