
Inleiding

Een epigraficus, d.w.z. iemand die zich met inscripties bezighoudt, hoort een duizendpoot te
zijn. Een Duitse geleerde zei het wat diepzinniger: epigrafiek is een ‘Aggregat von Kenntnissen’1.
De rest van dit Hermeneus-nummer beoogt een tipje van de sluier die over dit ‘aggregaat’ hangt
op te heffen. In deze inleiding zullen we het niet over de diverse poten van het dier hebben
maar over zijn lijf. Want al zal een epigraaf, al naar gelang de inhoud van zijn lievelingsinscrip-
ties, de neiging hebben zich in bepaalde onderwerpen te specialiseren, van iedere epigraaf mag
verwacht worden dat hem een aantal vaardigheden op het lijf geschreven zijn. Die vaardigheden,
dat ‘lijf’, maken het vak tot een zogenaamde hulpwetenschap2. Voor het overige, d.w.z. voor
wat betreft de ‘poten’, is epigrafiek een vak als zovele andere vakken, bijdragend tot de veel-
vormige studie van de Grieks-Romeinse beschaving of te wel, naar de definitie van de grootste
levende epigraficus van onze tijd, Louis Robert, tot de filologie: ‘zij omvat alles wat te maken
heeft met studie van de taal, de literatuur, de ideeën, gevoelens en maatschappijvormen die zich
in taal-monumenten uitdrukken’ en ‘de klassieke beschaving begrijpen, betekent haar geschie-
denis beoefenen, haar totale geschiedenis, met alle documenten’.3

De vaardigheden van de epigraaf

Wat zijn nu die specifieke vaardigheden van de epigraaf als hulpwetenschapper in engere zin?
Laten we het concreet houden. U wandelt op een opgravingsterrein (of in een museum), al of
niet in het kader van een Verbondsreis, en Uw reisleider dan wel Uw eigen oog vestigt Uw aan-
dacht op een inscriptie. We nemen voorts aan dat U gebiologeerd raakt door dit authentieke
‘stuk’ Oudheid. Terstond krijgt U dan te maken met twee aspecten van de epigrafiek-als-hulp-
wetenschap: de techniek en de ‘organisatie’ van het vak. Allereerst de techniek.

De techniek van het vak

Ontcijfering
U gaat de tekst ontcijferen. Dat betekent dat U een aanzwellende serie Griekse of Latijnse
hoofdletters op Uw kladpapiertje noteert, veelal zonder interpunctie. De Romeinen verge-
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makkelijken Uw bestaan als ontcqferaar nog wel eens door wat schaarse punten in de steen
te beitelen maar compenseren deze gunst door op ruime schaal met afkortingen te werken.
Wat dat laatste betreft krijgt de epigraaf trekken van de ontcijferaar van Middeleeuwse hand-
schriften die immers ook bol staan van afkortingen. Gelukkig bevat een handboek of inleiding
in de Latijnse epigrafiek een lijst met gedecodeerde afkortingen. Dat co(n)s. voor ‘consul’ staat
zal weinigen verbazen maar wie heeft er op de nuchtere maag en onder de Mediterrane zon
terug van een overigens voor de ingewijden nog vrij eenvoudig raadseltje als D. D = decurionum
decreto = ‘krachtens besluit van de stadsraad’? De Grieken gebruiken nauwelijks interpunctie
en, zo ze het al doen, dan vooral in de Romeinse tijd onder Romeinse invloed maar ze plagen
ons dan ook nauwelijks met afkortingen. Een enkele Γ. Voor Γ(αÝïς) = G(aius) of Αfρ. voor
Αfρ(Üλιïς) = Aurelius vergeven we ze graag, temeer daar ook hier weer Romeinse invloed in het
spel is.

Het marmer (of wat voor steen het maar was) waarop de tekst staat is vaak verweerd en/of afge-
sleten. Befaamde teksten werden door latere Grieken, Italianen of Turken als drempelstenen
gebruikt in huis of café en al die schuifelende voeten hebben de leesbaarheid niet vergroot.
Als het blote oog niet goed genoeg is, kunt U een foto maken en later thuis op Uw gemak
verder ploeteren. Ook kunt U een papierafdruk maken (‘squeeze’, ‘Abklatsch’, of ‘estampage’
genoemd bij enkele van onze EEG-broeders): een speciaal geïmpregneerd en verstevigd soort
wit vloeipapier dat ü, na het met water nat gemaakt en de steen gereinigd te hebben, met een
borstel in de letters drijft. Na enkele uren Mediterrane zon ‘pelt’ ü het papier van de steen en
kunt U met name de achterkant in spiegelschrift achter Uw bureau bestuderen, tot in de
kleinste details en tot in lengte vanjaren. Afdrukken kunnen, mits droog bewaard, minstens een
eeuw mee. Transparant-foto’s van de achterzijde worden vaak in publicaties afgedrukt. Een na-
oorlogse afdruktechniek is die van de vloeibare latex, die vooral bij sterk afgesleten stenen
rendement afwerpt. Men smeert de latex, als was het een dun soort pindakaas, over de steen
tot in de kleinste inkepingen. Het nadeel is dat U langer moet wachten voordat zo’n ‘Abklatsch’
droog is; bovendien moet U vooral niet tien latex-afdrukken in een doos mee naar huis terug-
nemen want U loopt een gerede kans bij thuiskomst slechts één aan elkaar geplakte rubber-
massa aan te treffen. Papieraf drukken daarentegen kunt U met tientallen tegelijk in rollen
transporteren.

Als U alles ontcijferd hebt, komt het probleem van de interpretatie, maar dat ligt op het vlak
van de ‘poten’ van de duizendpoot, niet op dat van zijn lijf, en blijft dus in deze bijdrage buiten
schot. Vóór U met interpreteren begint, stuit U nog op twee technische problemen: datering
en aanvulling.

Datering en aanvulling
Verreweg de meeste inscripties zijn inhoudelijk ongedateerd. Anders gezegd: schaars zijn de
teksten die een datering met zich mee dragen: een eponyme, d.w.z. met zijn naam het jaar
daterende, magistraat, een koning of keizer of een zogenaamde era-datering: ‘in het 238e jaar’;
alleen als we weten, wanneer we moeten beginnen te tellen, hebben we daar iets aan. Meestal is
het de era van de slag bij Actium (32-31 v. Chr.) of van de inrichting van het betrokken gebied
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als Romeinse provincie. Een fraai doch helaas exceptioneel voorbeeld levert een tekst uit het
territorium van de Lydische stad Apollonis: ‘In het 21e jaar van de overwinning van Imperator
Divus Caesar de Oudere [Pharsalos: 48-21 = 27 v. Chr.], in het vierde jaar van de overwinning
van Imperator Caesar de Jongere, zoon van Divus, [Actium: 31-4 = 27 v. Chr.], toen Apolloni-
des zoon van Aischrion stephanephoros en priester van de godin Roma was [locale eponyme
datering]’4. Alsof de stedelingen geacht werden niet allemaal even degelijke era-kenners te zijn!

Zonder interne datering kan de epigraaf nog slechts op het kompas van de lettervormen varen
en daarbij alleen globale dateringen bereiken (vgl. hierover ook p. 161 e.v.). Zonder in al te veel
technische détails te vervallen mag men stellen dat bij Griekse inscripties de mate van opsiering
van de letters beslissend is voor toewijzing aan resp. de klassieke, Hellenistische en Romeinse
tijd. Met opsiering bedoelen we het aanbrengen van eerst verdikkingen, dan kleine streepjes,
tenslotte komplete ‘weerhaakjes’ aan de uiteinden der letters. De klassieke Athener deed zoiets
niet; naarmate men meer de Romeinse tijd nadert, wordt de versiering opdringeriger. Een
blik op de afbeeldingen op p. 162/3 is voldoende. Daarnaast is er een ontwikkeling in lettervor-
men. Enkele opvallende aspecten zijn: de pi heeft pas in de loop van de 2e eeuw v. Chr. twee
even grote pootjes gekregen; daarvóór vindt men ; de alpha krijgt in dezelfde periode een ge-
broken tussenstreep ( ). De nu, mu en sigma gaan vanaf ± 200 steeds meer recht staan in plaats
van schuin. Het spreekt vanzelf dat per stad en streek regionale verschillen optreden en dat ook
het ‘genre’ inscriptie ertoe doet: in een goedkope grafsteen overheerst vaak slordigheid, resul-
terend in nogal schots en scheef geschrijf, mét cursieve letters. Overigens: cursieve letters in
officiële inscripties van de stad zelf kunnen tegenwoordig niet meer automatisch als aanwijzing
voor een late datering gelden. Ze komen, zij het schaars, al in de 3e eeuw v. Chr. voor5. Op het
gebied van de Latijnse epigrafiek is het sedert kort armoede troef terzake van datering van
lettervormen. In de traditionele handboeken en inleidingen wordt de lezer blij gemaakt met een
dooie mus. In E. Meyers recente Einführung in die Lateinische Epigraphik (1973) vindt de
lezer op blz. 39 een fraai overzicht van de in vijf perioden opgesplitste ontwikkeling van het
Latijnse hoofdletterschrift. Sedert echter het Amerikaanse epigrafen-echtpaar Gordon (Arthur E.
en Joyce S.) een ruim deel van hun huwelijksleven temidden van een nog ruimer aantal Latijnse
inscripties in Rome heeft doorgebracht, kunnen we Meyers tabel met een gerust hart aan onze
open haard toevertrouwen6. Er rest ons niet veel meer dan het feit dat lang en dun (zonder
lekker’ helaas) schrift later is dan kort en breed en dat enkele letters in de loop der eeuwen een
ontwikkeling doormaken die ook voor normale 20e eeuwse ogen te ontwaren is, wat men
trouwens van Meyers tabel niet kon zeggen.
Het aanvullen van geschonden inscripties kan uiteraard alleen maar via kennis van de zogenaam-
de parallellen-methode. Allereerst moet de epigraaf in een geschonden tekst enkele sleutel-
woorden herkennen die naar een bepaalde kategorie teksten verwijzen. In een grafinscriptie
staat meestal wel een boetebepaling tegen grafschenners, die in gestolde formules is gegoten.
Een eredecreet voor een buitenlandse rechter, een arts, een athleet, een proxenos (soort
‘consul’), een weldoener (vgl. blz. 172 e.v.), een jonggestorven, veelbelovende bourgeoisie-telg:
allemaal bevatten die teksten typerende uitdrukkingen. Diepgaande kennis van al die verschil-
lende soorten inscripties, die in grote series uit tientallen steden afkomstig zijn, een grondige
kennis van de Griekse taal en een flitsende intelligentie die plotsklaps dé sleutelterm herkent
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in een moeilijk te decoderen serie hoofdletters: dat zijn de onmisbare ingrediënten van het res-
taura tie-spel. Unieke documenten, b.v. een brief van koning of keizer over een unieke kwestie,
zijn per definitie nauwelijks te restaureren. Hetzelfde geldt voor al te fragmentaire teksten. Er
zijn enkele voorbeelden van teksten die eerst aangevuld zijn door snuggere geleerden en waar-
van vervolgens het ontbrekende deel gevonden is. Louis Robert bleek een geschonden decreet
voor een stadsarts niet onaardig te hebben aangevuld op grond van de boven-omschreven
methode7.

De organisatie van het vak

De Corpora
Welnu, U hebt nu uw inscriptie, die U ergens op een opgraving of in een museum aantrof, ont-
cijferd, gedateerd en eventueel aangevuld. Vervolgens komt het tweede hoofdstukje van de
epigrafiek als hulpwetenschap aan bod: de organisatie van het vak. Immers, Uw inscriptie is
niet zeer recent opgespit en is dus niet nieuw en ongepubliceerd. Hoe kom ik er achter waar
de tekst al eerder is gepubliceerd? Hier stuiten wij op een zwak punt van de epigrafiek: de
chaotische organisatie. Uitgangspunt voor de ordening van het even omvangrijke als geogra-
fisch verstrooide materiaal vormen de zogenaamde Corpora die in de 19e eeuw, uiteraard door
Duitsers, zijn gelanceerd. August Boeckh tilde tussen 1825 en 1877 het C(orpus) I(nscnp»
tionum) G(raecarum) niet alleen van de grond maar zette het ook voltooid neer. Dit corpus
beslaat alle, Griekse inscripties opleverende, antieke territoria, van Zuid-Rusland tot Libië
(Cyrenaica) en van het Midden Oosten tot Engeland. Boeckh had echter de pech dat er in
bovenvermelde periode steeds nieuwe teksten bijkwamen en dat na 1870 de opgravingskoorts
op ging laaien, vooral in Griekenland en Turkije. Gevolg: rond 1900 besloten de heren
Wilamowitz-Moellendorf en Hiller von Gaertringen, nadat ene A. Kirchhoff eerst nog een paar
deel-corpora voor Attica en een paar andere gebieden in Griekenland had uitgebracht, een
geheel nieuw corpus op te zetten onder de nauwelijks verbluffende naam I(nscriptiones)
G(raecae). De onstuitbare groei van het aantal inscripties deed de heren besluiten alleen het
Europese gedeelte van de Griekssprekende wereld te gaan bestrijken.
Tot op de huidige dag is IG zowel een gatenkaas als een ruïne. Diverse delen zqn nimmer ver-
schenen en zullen waarschijnlijk nooit meer verschijnen omdat intussen allerlei nationale, om
niet te zeggen ‘nationalistische’ deel-corpora zijn uitgebracht. Zo bracht b.v. de Bulgaar G.
Mihailov na de 2e wereldoorlog de Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, door de vakbroe-
ders steevast als IGBulg. geciteerd, in 4 delen bijeen, in handzaam formaat maar net als CIG en
IG nog wel met inleiding en commentaar in het Latijn. Fransen zijn overgegaan tot een C(orpus)
des I(nscriptions) de D(elphes) – ze groeven die plaats tenslotte ook op – en Italianen, die veel
op Kreta gewerkt hebben, brachten vier delen Inscriptiones Creticae uit, alles buiten IG om.
De eerste de beste inleiding in de epigrafiek levert U nog tientallen andere titels van inscriptie-
corpora buiten IG om. Het beroerdst staan de buiten-Europese gebieden ervoor. Voor Klein-
Azië (thans Turkije) is het laatste echte Corpus nog steeds CIG; daarna zijn er her en der wel
andere Corpora opgezet maar het aantal daarin gepubliceerde delen is tot nu toe miniem.
Een ruïne is het IG omdat in de landstreken die inmiddels wel in een IG-deel aan de orde
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komen, intussen weer massa’s nieuwe teksten gevonden zijn die uiteraard niet in dat deel staan.
Kommer en kwel alom derhalve.
De Latijnse epigrafiek kent één basis-Corpus: C(orpus) I(nscriptionum) L(atinarum) door de
alleskunner Th. Mommsen in 1863 te Berlijn gelanceerd en nog steeds voortgaand. Veel minder
een gatenkaas dan IG maar, om dezelfde reden als bij IG, toch ook wel wat ru’ineus door de
massa nieuwe vondsten. Nationale corpora tieren trouwens ook welig op dit gebied.

Na en naast de corpora
Uit het vorige moge blijken dat U, als U ‘Uw’ inscriptie niet in één der Corpora vindt, nog geens-
zins kunt concluderen dat het een ineditum (d.w.z. een onuitgegeven tekst) is. Hoe vinden we
die massa’s teksten die nooit in de Corpora, officiële of ‘nationalistische’, zijn opgenomen? Hier
begint de bron van de meeste zweetdruppeltjes van de epigraaf rijkelijk te vloeien. De situatie
is nu niet meteen zó ernstig, dat ü vanaf ca 1900 de jaargangen van alle 3 à 400 vaktijdschriften
waar in principe een nieuwe inscriptie in gepubliceerd kan worden, uit de bibliotheek hoeft te
laten halen. Enige leedverzachtende hulpmiddelen staan U ten dienste.
Vanaf 1888 verscheen, tot 1966, jaarlijks een overzicht van de telkenjare gevonden nieuwe
Latijnse teksten in een L’Année Épigraphique geheten bulletin, onderdeel van het Franse tijd-
schrift Revue Archéologique; vanaf 1966 verschijnt L’Année Épigraphique in aparte, losse
delen. Voor de Griekse epigrafiek beschikken we over twee hulpmiddelen: vanaf alweer 1888
verschijnt jaarlijks in de Revue des Études Grecques een Bulletin Épigraphique. Vanaf ca 1940
te dit BE in handen van hét epigrafische echtpaar van de eeuw, Jeanne en Louis Robert (Parijs).
Elk jaar is het verschijnen van het Bulletin een epigrafisch moment-suprême, niet alleen omdat
het echtpaar rapporteert, zij het summier en zonder de hele tekst af te drukken, over de
nieuwste vondsten maar vooral om de vaak bijtende commentaren die het ten beste geeft over
het werk van menig collega. Sedert 1923 beschikken we daarnaast over het S(upplementum)
E(pigraphicum) G(raecum) dat eerst onder de Nederlander J. J. E. Hondius, later vanaf 1954
onder de Engelsman A. G. Woodhead, in 25 delen grote massa’s nieuwe vondsten, integraal
afgedrukt, bevat alsmede studies over al bekende inscripties vermeldt en (soms) kort samen-
vat. In 1971 hield het SEG op te bestaan, totdat in 1979 het eerste deel van SEG-redivivum,
deel 26 in de serie, verscheen onder auspiciën van R.S. Stroud (Berkeley) en schrijver dezes
(Leiden). Zij beogen telkens in één band ‘the year’s work’ bijeen te garen. Band 26 dekte de
productie van 1976. Aan het eind van dit jaar zal band 29 verschijnen, betreffende de vondsten
en publicaties van 1979. Vindt U noch in de Corpora, noch in L’Année Épigraphique (dat we
overigens beter zouden kunnen omdopen in Supplementum Epigraphicum Latinum, supplement
wel te verstaan op het Corpus par Excellence, CIL) noch in BE, noch in SEG Uw tekst terug,
dan mag U met een redelijk gerust hart aannemen dat U een ongepubliceerde tekst hebt ‘ge-
vangen’.
Alle Corpora en Supplementa hebben minstens één nadeel of eenzijdigheid: ze zijn geografisch
geordend en binnen de streek globaal naar type documenten: publieke (volksbesluiten; catalogi;
tempelinventarissen; ereinscripties; brieven van koningen, keizers en ambtenaren, en edicten) en
private (wij-inscripties; grafinscripties). Dit betekent dat dié historicus, die nu niet direct strikt
regionale geschiedenis wil bedrijven maar in meer algemene themata geïnteresseerd is, vanaf den
beginne gedoemd is gefrustreerd te raken en die frustratie pas te overwinnen na slopend gebla-
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der in honderden boekwerken die allemaal misschien wel een paar gegevens voor ‘zijn’ thema
bevatten. Epigrafiek is zoiets als de Alpen-étappes in de Tour de France: afzien en doorzetten;
éénmaal op de top aangeland wordt de werker beloond met fraaie vergezichten over landschap-
pen waarover de literaire bronnen óf weinig vermelden óf slechts in de vaagste contouren.

De thematische aanpak
Het maken van Thematische Corpora zou een even vermoeiende als welkome activiteit zijn. Na
Wereldoorlog II zijn enkelen deze weg ingeslagen. Zo publiceerde de Pool F. Sokolowski drie
delen ‘Heilige Wetten’, d.w.z. documenten die alle betrekking hebben op tempels in de Grieks-
sprekende wereld: een ‘Fundgrube’ niet alleen voor de studie van de administratie van het
tempel-’gebeuren’ maar ook voor die van het gedrag van de tempelbezoekers. Het is toch wel
even met de ogen knipperen als we in een tempelverordening uit Rhodos lezen, na de medede-
ling dat vooral reinheid van geest en geweten een vereiste is: ‘en nu de rubriek uitwendigheden’:

‘Na het consumeren van linzen 3 dagen onrein
Na het consumeren van geitevlees 3 dagen onrein
Na het consumeren van kaas l dag onrein
Na het gebruiken van abortus-middelen 40 dagen onrein’

[zie verder de tekst op blz. 147]

Voor de historicus is zo’n gegeven, zeker in combinatie met soortgelijke gegevens uit andere
tempels en streken, veel belangrijker dan de opvatting van één schrijver over het al of niet
gewenst zijn van abortus. Zulke wetten tonen onomstotelijk aan dat in het leven van alledag
abortus in dezelfde rubriek thuishoorde als ‘sex’ en ‘dood’. Het zijn natuurverschijnselen hoog-
stens een zekere uitwendige onreinheid met zich meebrengend.

In de laatste SEG-delen (26-29) zijn, ten gerieve van meer cultuurhistorisch en/of sociaal-
economisch georiënteerde oudheidvorsers, uitgebreide indices opgenomen van belangrijke
Griekse woorden en van geselecteerde Themata (‘Selected Topics’). Wie in gezondheidszorg en
artsen geïnteresseerd is, neme het lemma ‘medicine’ of ‘doctor’ of ‘physician’ en hij vindt
in luttele seconden alles in het onderhavige deel dat over die topics handelt. Zo kan de sneeuw-
bal gaan rollen. Dat beeld van de ‘sneeuwbal’ is in zoverre een welkome afsluiting, dat het
beoefenen der epigrafiek, eerder al vergeleken met een bergétappe, bepaald een veel transpiratie
(en wat inspiratie) vereisende bezigheid is. De rest van dit nummer probeert aan te tonen dat al
die inspanning best de moeite waard is. Het vraagteken achter de titel van deze bijdrage wilt U
inmiddels wel even in een uitroepteken veranderen.

145

NOTEN

1 Citaat bij D.M. Lewis, Acta 5th Intern. Con-
gress of Greek and Latin Epigraphy (Oxford
1971), 39.

2 Enkele korte inleidingen:
G. Klaffenbach, Griechische Epigrafik. Göttin-
gen 1957.

A.G. Woodhead, The Study of Greek Inscrip-
tions, Cambridge 1959 (er is ook een 2e druk
en een paperback-uitgave).
L. Robert, ‘Les épigraphies et l’épigraphie
grecque et romaine’, in: Encyclopédie de la
Pléiade, vol. XI, L’Histoire et ses methodes,



Ptóls F961, 453-497 (ook een Duitse vertaling
als boek verschenen in Bonn in 1970: Die
Epigraphik der klassischen Welt).
E. Meyer, Einführung in die Lateinische Epi-
graphik, Darmstadt 1973.
R. Bloch, L’épigraphie latine, Parijs 1952 (serie
‘Que sais-je’).
G.C. Susini, Epigrafia Romana, Rome 1982.
J.J.E. Hondius, Saxa loquuntur, Leiden 1938.

3 Opera Minora Selecta, vol. 4, blz. 398-399.

4 Zie J. en L. Robert, Revue des Études Grecques
1960, Bulletin Épigraphique no. 357.

5 Vgl. b.v. A. Wilhelm, Jahresh. Österr. Arch.
Institut 7 (1904), 105-126.

6 A. E.-J.S. Gordon, Album of dated Latin
inscriptions. Rome and the neighbourhood,
4 delen, Berkeley 1958-1965.

7 L. Robert, Bulletin de Correspondance Hel-
lénique (1954) 69.

146



Een gedragscode voor tempelbezoekers

Sedert de Pool F. Sokolowski onlangs in drie delen alle tempelverordeningen uit de
Griekse wereld bijeen heeft gezet, kunnen we ons op korte termijn een goede indruk
vormen van enerzijds de bemoeienissen van de stedelijke autoriteiten met de tempels,
anderzijds de gang van zaken in de tempels: het verloop van de cultus, de minutieuze
regulering der offers en de gedragsvoorschriften voor de ‘gelovigen’. Uit Rhodos is onder-
staande gedragscode afkomstig; hij dateert uit de Romeinse Keizertijd; helaas is niet
bekend aan welke godheid de cultus gewijd was.

Tot goed geluk: hier volgt een lijst van gedragsvoorschriften die men moet opvol-
gen, wil men naar behoren de tempel binnengaan. Het eerste en belangrijkste is
dat men qua handen en gezindheid rein en gaaf moet zijn, zonder zich van iets eigs
bewust te zijn. En dan nu de rubriek ‘uitwendigheden’;
Na het consumeren van linzen is men 3 dagen onrein
Na het consumeren van geitevlees is men 3 dagen onrein
Na het consumeren van kaas is men 1 dag onrein
Na het gebruiken van abortus-middelen (τa æθïρε�α) is men 40 dagen onrein
Na een sterfgeval in de familie is men 40 dagen onrein
Na wettig sexueel verkeer is men dezelfde dag weer rein, nadat men zich besprenkeld

heeft (met water) en eerst zich met olie gezalfd heeft
Na defloratie (de tekst breekt hier af, helaas!)’.

Men ziet: niets wordt voor altijd verboden. In de doorsnee antieke culten kwam dit niet
voor. Pythagoreïsch-Orphische conventikels waren de enige religieuze gemeenschappen
die bepaalde zaken strikt verboden en een precieze levenswijze (δια�τα) voorschreven. In
de gewone tempels gold slechts dat de ene activiteit meer onreinheid opleverde dan de
andere. Het verschil tussen ‘abortus provocatus’ en ‘kaas eten’ was 39 dagen. En daarmee
basta!

Bron: F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques (Parijs 1969) No. 139.



Het belang van kopieën

Wie de grote verzamelwerken van de Griekse
en Latijnse epigrafiek doorbladert, zal het
zeker opvallen dat een niet gering aantal
teksten is gebaseerd op één of meer oude af-
schriften en niet op een papierafdruk (Ab-
klatsch), een foto of autopsie. De uitgevers
hadden in die gevallen niet meer dan af-
schriften ter beschikking; de stenen waarop
deze teksten waren ingebeiteld zijn blijkbaar
verdwenen. Vooral in Turkije was en is, als
we de berichten mogen geloven, de ver-
dwijning van een steen van de ene dag op de
andere niet ongewoon: kapotgeslagen, ver-
brand in de kalkoven, versleept naar andere
oorden of onderdeel van een huis, schuur of
stal geworden. In de laatste twee gevallen
kunnen we hoop koesteren de steen ooit
terug te vinden, in de eerste twee is het ver-
lies – en dat geldt zeker voor de verbran-
ding – onherroepelijk.
Gelukkig is het niet zo dat met het verdwij»
nen van de steen ook steeds de tekst voor-
goed verloren is. Vanaf de 17e eeuw zijn
namelijk vele reizen door het Turkse gebied
gemaakt en heel wat diplomaten, geleerden
en kooplieden hebben aantekening gehouden
van de plaatsen, monumenten en inscripties
die zij bezochten en bekeken. Zo werden tal-
rijke inscripties afgeschreven. Een aantal van
deze reizigers heeft zijn ervaringen te boek
gesteld en gepubliceerd, de meesten echter
bewaarden hun aantekeningen in hun archie-

ven en deden mededeling van hun vondsten
in de correspondentie met geestverwanten.
Het raadplegen van deze geschriften en brie-
ven kan uiterst vruchtbaar zijn, omdat daar-
in tenslotte kopieën van inscripties, die later
verdwenen zijn, bewaard kunnen zijn. De
uitgevers der corpora zijn zich het belang
hiervan bewust geweest en hebben dan ook
getracht zo veel mogelijk afschriften op te
sporen. De laatste decennia is echter duide-
lijk geworden dat zich in archieven en biblio-
theken nog heel wat materiaal bevindt dat
aan hun aandacht is ontsnapt. Het doorsnuf-
felen ervan is voor de epigrafiek derhalve
alleszins de moeite waard.

Nederlandse activiteiten

In Nederlandse archieven en bibliotheken
wordt zeker nog niet bestudeerd epigrafisch
materiaal bewaard. De Nederlanders hebben
tenslotte vanaf de 17e eeuw een belangrijke
rol gespeeld in het oostelijke mediterrane
gebied. In 1612 slaagde de legendarische
diplomaat Cornelis Haga erin een permanen-
te Nederlandse vertegenwoordiger in Con-
stantinopel en consuls in de belangrijkste
handelsplaatsen van het Ottomaanse Rijk te
krijgen, o.a. in Smyrna en in Aleppo. Al
spoedig vestigden zich in deze en andere ste-
den ook handelaars die met hun gezinnen
de zogeheten natio van de Nederlanders
vormden. Dat het leven daar in menig op-
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zicht vervelend moet zijn geweest en men
uitlaatkleppen  voor overtollige  energie
zocht, blijkt uit de volgende citaten. Het
eerste heeft betrekking op de koopman
Abraham de la Fontaine: ‘een onbequaam
mens in syn selve, dissoluut in sijn leevens-
wijze en ordinair vóór den middag door den
drank al buiten staat om iets te konnen
ageren en behandelen’; het tweede op een
aantal kooplieden en hun gezinnen: ‘Som-
mige kooplieden, niet tevreden als honora-
bele en fatsoenlijke particulieren te leeven,
willen haar in équipage en leevenswijze bijna
egaliseeren met publicque ministers en haar
huisvrouwen en dogters ontledigen sig dage-
lyckx met festijnen, bals, vrijagiën en par-
tyen van plaisir nae alle aangename oorden’.1
Andere lieden zochten naar andere wegen
om hun tijd door te komen en vonden die
in de antiquiteiten. Zij beijverden zich niet
alleen om antieke voorwerpen, gemmen,
munten, inscripties e.d. van Turkije naar
Europa te verschepen, maar beschreven en
noteerden alles wat met de oudheid te
maken had, in een poging niets van hetgeen
de oudheid had voortgebracht of wat daar-
van over was teloor te laten gaan of, zoals
één van hen het uitdrukte: ‘Nihil antiquitatis
perire cupio’. Op deze wijze bereikten tal
van objecten en ook afschriften van inscrip-
ties Nederland. De collectie in het Rijks»
museum van Oudheden in Leiden kwam tot
stand o.a. dank zij de bemoeienissen van een
aantal leden van de families De Hochepied
en Van Lennep.2
In ieder geval de De Hochepieds hebben ook
kopieën van inscripties gemaakt, en deze ter
beschikking gesteld van geleerden die ze op
hun beurt publiceerden. Hetzelfde geldt voor
de dominee Herman van der Horst. Bij de
voorbereidingen voor de uitgave van de in-
scripties uit Smyma stuitte de Keulse epigra-
ficus Georg Petzl op een epigrafisch manus-

cript van Theodor van der Vecht, dat door
de uitgever van het Corpus Inscriptionum
Graecarum, August Boeckh, niet gebruikt
was. Niet dat dit manuscript schokkende
nieuwe teksten bevatte (de meeste ervan
waren reeds gepubliceerd), maar toch was
Petzl in staat in een aantal gevallen verbete-
ringen in de lezing aan te brengen. Een
andere belangrijke kopiist was de koopman
Daniel Cosson, die behalve aan Jacob Grono-
vius ook kopieën stuurde aan Gisbert Cuper,
op wiens epigrafische activiteiten aan het
eind van deze bijdrage zal worden ingegaan.
Deze voorbeelden maken voldoende duide-
lijk, dat de kans op het vinden van nog onbe-
kende epigrafische manuscripten aanwezig
is.3

Correcties door nieuwe vondsten

Zoals reeds is gezegd, hebben de uitgevers
van de corpora teksten gepubliceerd die
slechts op afschriften teruggingen. Nog
steeds worden epigrafische reizen naar Tur-
kije en andere gebieden van de antieke be-
schaving gemaakt en worden grote hoeveel-
heden inscripties ontdekt. In het recente ver-
leden werden, om een beperkte en willekeu-
rige greep te doen, dergelijke expedities
ondernomen door Peter Herrmann, Harry
Pleket en Georg Petzl.4 De ontdekkingen die
worden gedaan betreffen voor een deel in-
scripties die voordien geheel onbekend
waren, voor een deel teksten die alleen door
afschriften bekend waren. De confrontatie
tussen de tekst, gebaseerd op een afschrift,
en de concrete steen levert vaak interessante
resultaten op. Enerzijds blijkt dat de steen in
de loop der eeuwen beschadigd is en delen
van de tekst zijn afgebroken of onleesbaar
zijn geworden, anderzijds kunnen de lezin-
gen van de oude kopiisten vergeleken worden
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met het origineel en wijzigingen in de reeds
gepubliceerde tekst worden aangebracht.
Een voorbeeld hiervan (er kunnen vele gege-
ven worden) is een tekst uit Didyma, vlak bij
Milete. Deze werd op grond van een afschrift
als volgt gepubliceerd:5

[�γα]θFη τàøFη
--- ιανeν \Αρτε -

[µÝδωρï]ν νικÜσαντα
4 . [--Παν]ι.ñνιïν ï�......

---- �γωνïθÛται

Onlangs is de steen teruggevonden; twee
waarnemingen konden worden gedaan: in de
eerste plaats bleek de eerste regel te zijn ver-
dwenen omdat de steen was afgebrokkeld; in
de tweede plaats bleek de lezing Παν]ι.ñνιïν
onjuist te zijn. Op het afschrift was inder-
daad een hasta (een verticale streep) als
eerste letter aangegeven; deze hasta werd
door de uitgever geïnterpreteerd als een iota.
Met het blote oog is echter waarneembaar
dat zich rechts van deze hasta een schuine
streep bevindt, die de lezing �γ] κ.ñµιïν
rechtvaardigt.
Men mag niet vergeten dat de oude kopiisten
vaak in moeilijke omstandigheden werkten,
haastarbeid moesten verrichten, nog niet op
de hoogte waren van de verschillende vor-
men van bepaalde letters en menigmaal te
maken kregen met slecht leesbare teksten.
Hun afschriften kunnen derhalve fouten be-
vatten. Een van de beruchtste voorbeelden in
dit opzicht is een inscriptie uit Erythrae, aan
de westkust van Turkije, alleen bekend via
een afschrift van Fauvel.6 De epigrafen heb-
ben op grond van dit afschrift een tekst
geconstrueerd, maar moeten daarvoor heel
wat lezingen van Fauvel ‘vervangen’. Over de
juistheid van deze veranderingen kan men
natuurlijk twisten; de herontdekking van de

steen, waarop de tekst was ingebeiteld, zou
aan iedere twijfel een eind maken.
Omdat ernstig rekening moet worden gehou-
den met de mogelijkheid dat de steen voor-
goed verloren is, is het opsporen van kopieën
in archieven en het vergelijken ervan met de
reeds bekende van groot belang. Een aardig
voorbeeld in dit opzicht werd door Georg
Petzl gegeven op het VIIIe Internationale
Congres voor Griekse en Latijnse epigrafiek
(Athene 1982). Op een oude kopie – de
steen is verdwenen – werd de naam van een
van de provinciebestuurders van de Romein-
se provincie Asia gegeven als ΤΑΤΕΙΛΙÃΣ
ΜΑÌΙΜÃΣ, waarin de geleerden die zich met
deze tekst hebben bezig gehouden de naam
T(itus) Atilius Maximus zagen. Deze pro-
consul was verder volslagen onbekend en ver-
heugd zetten de geleerden hem bij in de rij
van provinciebestuurders van Asia. Petzl
heeft echter aangetoond dat een andere
kopie van dezelfde inscriptie, die afkomstig
is van Daniel Cosson en zich bevindt in het
archief van Gisbert Cuper, één lettertje meer
heeft, en wel een sigma vóór ΤΑΤΕΙΛΙÃΣ,
zodat de naam gelezen kon worden als Stati-
lius Maximus, de gensnaam van een reeds uit
andere teksten bekende stadhouder van Asia.
Op grond van dit ene lettertje was Petzl in
staat niet alleen de periode van het procon-
sulaat van Statilius vast te stellen, maar ook
een aantal belangrijke conclusies te trekken
t.a.v. de regeringsperiode en familieomstan-
digheden van keizer Marcus Aurelius, onder
wie Statilius Maximus proconsul van Asia
was. Titus Atilius dient uiteraard geschrapt
te worden uit de lijst van de provinciebe-
stuurders van Asia!
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Plaatsbepaling van stenen

Er zijn nog andere boeiende aspecten van de
bestudering van oude kopieën te noemen.
Het is in de afgelopen eeuwen maar al te
vaak gebeurd dat stenen van hun oorspron-
kelijke plaats van opstelling of hun vind-
plaats werden versleept naar elders. Het
transport van veel inscripties die thans de
musea van Europa ‘sieren’ (o.a. het Brits
Museum in Londen en het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden) valt hieronder. Dit
heeft in een aantal gevallen tot gevolg gehad
dat de herkomst van de steen in de vergetel-
heid raakte en daarmee de inpassing van de
informatie van de tekst in een groter geheel
bemoeilijkt of onmogelijk werd. In zulke ge-
vallen moet men hopen eens op een kopie
van de tekst te stuiten, waarop aangegeven is
waar de steen zich op het moment van af-
schrijven bevond.
Nu hoeft een plaatsaanduiding op een af-
schrift niet perse de plaats aan te geven waar
de steen in de oudheid werd opgesteld. Af-
gezien van het transport naar Europa kwam
het maar al te vaak voor dat stenen van hun
oorspronkelijke plaats verwijderd en elders
gedeponeerd werden. Zo werden stenen ge-
bruikt als bouwmateriaal en als contrage-
wicht bij het vervoer van goederen per
kameel. Zeker in het laatste geval kunnen
stenen vele kilometers van hun oorspronke-
lijke plaats verwijderd zijn geraakt. In een
aantal gevallen is men in staat, op grond van
de vermelding van een plaatsnaam, bepaalde
functionarissen of op grond van formulering,
stijl en andere kenmerken, de tekst aan een
bepaalde stad of een bepaald gebied toe te
wijzen. In een groot aantal gevallen ontbre-
ken deze criteria echter. Wanneer op het af-
schrift staat dat de inscriptie werd gevonden
in de context van een begraafplaats, een
heiligdom of in een antieke plaats mag men

er redelijkerwijs van uitgaan dat het gaat om
de oorspronkelijke plaats van opstelling.
Hier zit echter een addertje onder het gras.
De plaats op zulke oude kopieèn kan name-
lijk zijn aangegeven met de naam van het
Turkse dorpje, waarin of waarbij de inscrip-
tie werd gekopieerd, maar ook met een
antieke naam. De identificatie van antieke
ruïnes is tegenwoordig nog vaak een pro-
bleem en dit geldt a fortiori voor de 17e
eeuw toen de onderzoeksmethoden nog niet
zo geavanceerd waren als thans. Een voor-
beeld ter illustratie. Op oude kopieën komt
men een aantal malen de opmerking tegen
gevonden in Milete’ en de argeloze onder-
zoeker is snel geneigd de betreffende teksten
te incorporeren in het geheel van de Mile-
sische inscripties. Voorzichtigheid is hier
echter geboden. Uit het reisverslag van
Jacques Spon en George Wheler,7 die in
1675 een lange reis maakten naar de landen
van de antieke beschaving en ook verschei-
dene plaatsen in Turkije bezochten, kunnen
we opmaken dat de identificatie van Milete
eerst rond 1670 plaatsvond. Op pag. 272 van
hun verslag lezen we: ‘Tous nos Géographes
modemes se sont égarez dans ce pays-là,
ayant pris la Ville de Melasso, qui est deux
journées plus loin que Palatschia, pour
Fanden Milet, a cause de la ressemblance du
nom; au lieu que Melasso, comme je mon-
treray dans la suite est l’ancienne Ville de
Mylasa. Les Anglois de Smyme découvrirent
que la Ville de Milet, ou Milesium, étoit ce
lieu de Palatschia par une belle Inscrip-
tion...’, en op pag. 275 vinden we de mede-
deling: ‘Melasso n’est donc pas la Ville de
Milet comme Ortelius, Ferrau & tous les
modernes l’assurent’. Een en ander houdt
derhalve in dat inscripties die we slechts in
kopie over hebbpn en daarop aan Milete wor-
den toegeschreven, best eens in werkelijk-
heid uit Mylasa kunnen stammen!
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Betrouwbaarheid van kopiisten

We zijn er tot nu toe vanuit gegaan dat onze
kopiïsten brave borsten waren die zo
getrouw mogelijke kopieën maakten, maar
door slechte ogen, slechte omstandigheden
of andere minder gunstige factoren de plank
wel eens missloegen. In een groot aantal ge-
vallen zijn we in staat de kopieën van een
bepaalde kopiïst te vergelijken met de stenen
en kunnen we generaliserende uitspraken
doen over zijn nauwgezetheid en betrouw-
baarheid. In een aantal gevallen is dit echter
veel moeilijker. In de corpora van de Griekse
en Latijnse epigrafiek komt men heel wat
teksten tegen die door de uitgever als onecht
zijn bestempeld. Al snel neemt men dan het
woord falsificatie in de mond. Wanneer men
te maken heeft met een concrete tekst,
d.w.z. een ingebeitelde steen, heeft men een
aantal criteria ter beschikking om deze als
niet antiek te beschouwen, b.v. de lettervor-
men. De grote Latijnse epigraficus en oud-
historicus Theodor Mommsen heeft bijzon-
der veel tijd en energie besteed aan het
onderscheiden van niet-antieke en antieke
stenen. Vaak echter is hij uiterst kort in zijn
oordeel: ‘Vidi. Recens est’ (Ik heb hem ge-
zien; is van recente datum).8 Dezelfde kort-
heid nemen we waar bij teksten die op het
eerste gezicht echt en antiek lijken, maar
door Mommsen als afkomstig van een ver-
valser, d.w.z. verzonnen, werden bestem-
peld: ‘Multa absurda vidi, sed hoc nihil
absurdius’ (Ik heb veel absurds gezien, maar
zoiets absurds nog nooit’).9

Moeilijker echter wordt het bij teksten die
slechts in afschrift bekend zijn, en vooral
wanneer het gaat om grote hoeveelheden.
Het bekendst en beruchtst is de collectie
van de Italiaan Pirro Ligorio (16e eeuw).
Mommsen sprak een vernietigend oordeel
uit over deze kopieën, hoewel hij wel dege-

lijk toegaf dat een aantal afschriften in de
collectie teruggaat op echt antieke inscrip-
ties. De uitspraak van Mommsen is een
typisch voorbeeld van generalisatie op grond
van te weinig voorbeelden. In het recente
verleden zijn namelijk verschillende inscrip-
ties teruggevonden, die Ligorio in afschrift
had gegeven en die Mommsen als vals be-
stempeld had!10 Nu betekent dit zeker niet
dat we Ligorio’s afschriften alle als betrouw-
baar moeten beschouwen. We dienen name-
lijk rekening te houden met een aantal moge-
lijkheden van ‘vervalsing’, die in de een of
andere combinatie kunnen optreden. In de
eerste plaats de werkelijk verzonnen teksten,
in de tweede plaats geïnterpoleerde teksten
en in de derde plaats aangevulde teksten.
Bij de geïnterpoleerde teksten hebben we te
maken met stukken die op antieke inscrip-
ties teruggaan of kunnen gaan en stukken die
door de kopiist om welke reden dan ook
tussengeplaatst zijn. Een variant is wat ik de
gecompileerde tekst zou willen noemen, die
samengesteld is uit delen van twee of meer-
dere antieke inscripties. Onder aangevulde
teksten versta ik die teksten, die als basis een
beschadigde antieke inscriptie hebben en
door de kopiist op grond van parallellen uit
andere inscripties of ‘zomaar’ aangevuld
zijn.
In de paraktijk is het uiterst lastig om uit te
maken met welke soort ‘vervalsing’ we te
maken hebben, laat staan het gedeelte te iso-
leren dat op een echt antieke inscriptie
teruggaat. Het is begrijpelijk dat Mommsen
niet de moeite heeft genomen alle afschrif-
ten van Ligorio nauwkeurig te bestuderen
om vast te stellen of zich daarin wellicht
elementen van antieke inscripties bevinden.
Hij bestempelde ze simpelweg alle als vals;
we doen er mijns inziens verstandiger aan om
de mogelijkheid open te laten dat ze geheel
of gedeeltelijk gebaseerd zijn op antieke in-
scripties, en ze als ‘dubiae’ te karakteriseren.
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Gisbert Cuper

Worden de namen van Cyriacus van Ancona,
Pirro Ligorio en anderen in de epigrafische
literatuur geregeld genoemd, over de Neder-
lander Gisbert Cuper (1644-1716) vernemen
we nauwelijks iets.11 Niettemin heeft hij in
de geschiedenis van de epigrafiek een belang-
rijke plaats. Hij werd geboren in een periode
waarin de herontdekking van de antieke be-
schaving in Griekenland en Klein Azië begon
en direct reeds een groot aantal hoogtepun-
ten beleefde. Zijn belangstelling voor de
Klassieken was gewekt in Nijmegen (Illustre
school) en aangewakkerd door studie, o.a.
in Leiden bij Gronovius, een van de grootste
classici van zijn tijd. Op 24-jarige leeftijd
werd hij professor aan de Illustere School in
Deventer en toen hij 28 was werd hij be-
noemd tot Rector ervan. In deze functie
kreeg hij te maken met de gecompliceerde
politieke situatie van zijn tijd en van het een
kwam het ander. Na deel te hebben uitge-
maakt van het gemeentebestuur van Deven-
ter volgde in 1681 de benoeming tot gede-
puteerde van Overijssel in de Staten-Gene-
raal, een functie die Cuper tot 1694 bekleed-
de. In 1694 keerde hij terug naar Deventer,
waar hij opnieuw belangrijke politieke func-
ties bekleedde. De rol, die Cuper in het poli-
tieke leven van zijn tijd heeft gespeeld,
blijkt voldoende uit zijn benoeming tot gede-
puteerde te velde bij de Engelse en Neder-
landse troepen in 1706 en zijn betrokken-
heid bij de reorganisatie van de zuidelijke
Nederlanden.
In 1681 had Cuper zijn hoogleraarsambt
neergelegd, maar zijn liefde voor de weten-
schap en de oudheid bleef, ook in de
periode, waarin hij politiek bezig was. Hij
publiceerde verschillende boeken op het ge-
bied van de filologie, de oude geschiedenis
en de archeologie, geen op dat van de epigra-

fiek. Dit betekent niet dat hij zich niet met
inscripties heeft beziggehouden, integendeel.
Om ons een indruk te vormen van zijn
activiteiten op dit terrein dienen we ons te
verdiepen in zijn brieven en manuscripten.
Gelukkig was Cuper een ijverig briefschrijver;
we bezitten er, het is een ruwe schatting,
zo’n 5.000-7.000. Een klein gedeelte hiervan
is gepubliceerd; het merendeel ligt nog onbe-
studeerd in archieven en bibliotheken. Wat
we er in ieder geval uit kunnen opmaken is
dat Cuper in contact stond met een groot
aantal toonaangevende geleerden uit zijn
tijd. In verscheidene brieven maakt Cuper ge-
wag van zijn epigrafische activiteiten en van
zijn belangstelling voor inscripties. Hieruit
wordt ook duidelijk dat Cuper aan bepaal-
de mensen vroeg kopieën van inscripties uit
Turkije voor hem te vervaardigen.

Cuper en zijn correspondenten

De vroegste brief van deze aard die ik tot nu
toe heb gevonden is een antwoord op een
eerdere brief van Cuper aan de koopman en
Nederlandse vice-consul in Smyrna, Daniel
Cosson. Hij dateert van 20 juli 1686 en bevat
de volgende passage (ik vertaal het Latijn):

‘Uw twee brieven, gedateerd Den Haag 1
en 20 februari, hebben mij zeer veel ple-
zier gedaan, omdat ik eruit opmaak dat ik
U een groot genoegen zal doen door U
oude munten, inscripties en andere
antieke voorwerpen die in deze streken
worden gevonden op te sturen... Door
liefde tot de antiquiteiten gedreven en als
gevolg van vrije tijd ben ik een aantal
malen deze stad uitgegaan en heb tussen
de overblijfselen en de resten van muren
naar inscripties gezocht; ik heb er echter
weinig gevonden die vanwege hun oud-
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heid van groot gewicht zijn. Niettemin
voldoe ik graag aan Uw wens ... en stuur
U afschriften van Griekse inscripties, die
ik voor het grootste deel zelf heb vervaar-
digd, waarbij ik de inbeiteling nauwkeurig
heb weergegeven, zodat de verscheiden-
heid der letters duidelijk uitkomt en
lacunes door de geleerden kunnen worden
aangevuld’.

Uit andere brieven kan worden opgemaakt
dat Cosson Cuper meerdere malen afschrif-
ten van inscripties heeft toegestuurd en niet
alleen uit Smyrna en omgeving, maar ook uit
Ankara. Aan dit contact kwam een voor-
tijdig einde omdat Cosson in 1689 door
piraten werd vermoord. Vermoedelijk is
Cuper direct begonnen met de voorberei-
dingen van een becommentarieerde uitgave
van deze inscripties, maar heeft hij ook zijn
pogingen om meer kopieën van inscripties te
krijgen voortgezet, en met succes. In een
brief van 26 juli 1695 schrijft hij namelijk
aan een van zijn correspondenten dat hij
lange tijd ziek is geweest en daardoor niet in
staat ‘pour mettre au net mes antiquités.
EUes augmentent de jour en jour...’. Ook de
Britse consul W. Sherard stuurde Cuper in-
scripties, alsmede de ‘consul Belgarum’
Gosche.

De epigrafische manuscripten van Cuper

Het is onduidelijk hoeveel afschriften Cuper
tijdens zijn leven heeft ontvangen. Dat het er
veel zijn geweest staat vast. In ieder geval
heeft hij die welke hij van Cosson had gekre-
gen willen publiceren. Het manuscript voor
de geplande publicatie is namelijk bewaard
gebleven. Dat het nooit tot een publicatie

is gekomen moet aan versdifitende omstan-
digheden worden geweten. Cuper maakt in
zijn brieven een aantal malen hierop een toe-
speling, zoals in een brief van 19 juli 1712:
‘Il est vrai que j’ai les plus belles inscriptions
du monde et aussi des medailles et quelques
Mss. Anecdotes, outre ceux, dont je suis
l’Auteur méme: mais je suis si affaire,
et mes occupations s’augmentent de jour en
jour si visiblement, que je désespère pres-
que de pouvoir publier quelques-uns de ces
livres’. Niettemin was Cuper al een heel eind
gevorderd en had hij de becommentariëring
van een aantal inscripties voltooid: in één
geval gaat het om een commentaar van maar
liefst veertig pagina’s.
Behalve de uitgave van de inscripties van
Cosson moet Cuper nog andere epigrafische
activiteiten ontwikkeld hebben, zoals blijkt
uit een brief van 12 juli 1705 (ik vertaal het
Latijn): ‘De inscripties zijn door Ricantius,
Wheler en Spon vaak slecht afgeschreven en
verklaard. Ik heb een lijst aangelegd van ver-
beteringen op hun reisverslagen en die van
anderen. Ik geloof dat, als ik deze zou uit-
geven, ik aanspraak zou maken op de dank
van de geleerde wereld’. Deze lijst, evenals
andere epigrafische manuscripten die Cuper
zo nu en dan noemt, moet zich nog ergens
in de grote massa nagelaten geschriften van
Cuper bevinden. Het opsporen en bestuderen
ervan is van groot belang.
Het manuscript met de inscripties van
Cosson telt in totaal 73 inscripties, waarvan
het merendeel afkomstig is uit Smyrna (42)
en Ankara (12); van deze 73 blijken er 11
onbekend, d.w.z. nog niet gepubliceerd te
zijn, terwijl de 62 andere in menig opzicht
hebben bijgedragen tot een betere of volledi-
gere versie van reeds gepubliceerde inscrip-
ties. Het belang van epigrafisch archiefonder-
zoek is hiermee voldoende bewezen.
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Foto van een blad uit een epigrafisch manuscript van Gisbert Cup er: tekst, Latijnse vertaling en gedeelte van
het commentaar.
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Vrouwen buitenshuis

Twee inscripties

hl het klassieke Athene werkten, of liever sloofden, arme vrouwen heel wat af: in huis,
op het land of op de markt. Dit was geen e-mancipatie maar exploitatie en bittere nood-
zaak. De vrouwen uit de betere kringen deden buitenshuis weinig of niets. Niet dat ze in een
soort harem-achtig bestaan zaten opgesloten maar het vervullen van functies in de maat-
schappij was bepaald toch wel uitgesloten. Dat gaat drastisch veranderen in de steden van
de Hellenistisch-Romeinse periode. Enkele inscripties kunnen dit concretiseren.

PHOCAEA: 1e eeuw n. Chr. (gelegen in de provincie Asia, iets ten N.W. van Smyrna)
‘De stadswijk van de Teuthadiers eert Flavia Ammion, bijgenaamd “Bovenstebeste”
[Aristion], dochter van Moschos (mijnheer “de Koe”), hogepriesteres van de pro-
vinciale keizercultus in de tempel in Ephesus, prytaan, tweemaal stephanephoros
en priesteres van de godin Massilia, presidente van grote athletiekspelen, de echtge-
note van Flavius Hermokrates, vanwege haar deugdzaamheid, fatsoenlijke, stijlvolle
levenswijze en haar zedigheid’.

^Η ΤευθαδÛων æυλc | ΦλαïυÝαν, ΜÞσøï[υ] θυγατÛρα, �Αµµιïν | τcν καλïυ-
µÛνην \ΑρÝστιïν, �ρøιÛρειαν | \ΑσÝας ναï� τï� �ν \ΕæÛσÿω, πρàτανιν,
στεæανηæÞρïν || δÝς, καd �Ûρειαν τ�ς ΜασσαλÝας, �γωνïθÛτιν, τcν |
ΦλαïυÝïυ ^ΕρµïκρÀτïυ γυνα�κα, �ρετ�ς �νεκεν | καd τ�ς περd τeν âÝïν
κïσµ [ιÞ]τητÞς τε  καd �γνεÝας.

Prytanis en stephanephoros waren voorname magistraten in de stad. Massilia (= Marseille)
was een kolonie van Phocaea, gesticht in de 6e eeuw v. Chr.! Zeven eeuwen later wordt
de personificatie van de kolonie nog steeds cultisch geëerd. Ondanks haar optreden in
typische mannenfuncties wordt mevrouw toch geprezen om een aantal specifieke vrouwe-
lijke kwaliteiten.

TLOS (Lycié): 1e eeuw n. Chr.
‘Antiochis, dochter van Diodotus, burgeres van de stad Tlos, heeft van Raad en
Volk(svergadering) van Tlos een officieel getuigenis ontvangen vanwege haar erva-
ring in het doktersvak; zij heeft haar eigen standbeeld opgericht’.

\Αντιïødς ∆ιïδÞτï[υ] | Τλωdς µαρτυρηθε�σα �πe τ�ς ΤλωÛων | âïυλ�ς
καd τï� δÜµïυ �πd τF� περd | τ�ν �ατρικ�ν τÛøνην �νπειρÝÿα | �στησεν
τeν �νδριÀντα �αυτ�ς.

De laatste zin is niet negatief bedoeld. Het kwam regelmatig voor, dat steden vooraan-
staande burgers en burgeressen eerden met een standbeeld dat dan vervolgens door de ge-
eerden zelf werd betaald: een staaltje van prestige-verzot denken, typerend voor de ijdele
weldoener.

Bron: H.W. Pleket, Epigraphica, Vol. II. Texts on the social history of the Greek world (Leiden 1969),
Nos. 11 en 12.



In deze bijdrage zal kort worden ingegaan op een aantal aspecten van de geschiedenis van de
Attische epigrafiek. Een aantal centrale problemen zal aan de orde worden gesteld, zoals de
datering van 5e eeuwse Attische inscripties en het daarmee samenhangende vraagstuk van het
Atheense imperialisme. Verder zullen enkele recente ontwikkelingen kort worden belicht.

De geschiedenis van de Griekse epigrafiek

Laten we beginnen met een negatieve constatering: een geschiedenis van de Griekse epigrafiek
is eigenlijk nog niet geschreven. Weliswaar besteedde Wilhelm Larfeld in zijn nog steeds voor-
treffelijke, hoewel uit het begin van deze eeuw daterende, handboek voor de Griekse epigrafiek
een fors aantal pagina’s aan de prominenten die zich met Griekse inscripties hebben bezigge-
houden en schreef S. Chabert een kort overzicht van de Griekse epigrafiek, maar een werkelijk
historische benadering van dit zo interessante gebied is een desideratum.1 De reden ervan is niet
zozeer gelegen in gebrek aan materiaal, maar veeleer in het feit dat grondige bestudering van de
vele brieven, aantekeningen en dagboeken van reizigers en geleerden tot nu toe nauwelijks heeft
plaatsgevonden. Juist daarin ligt een ongelooflijke hoeveelheid informatie opgeslagen. De druk-
pers had in vorige eeuwen niet de plaats die zij thans inneemt en wetenschappelijke tijdschriften
bestonden nauwelijks. Het uitwisselen van meningen geschiedde vooral per brief en de corres-
pondentie van heel wat geleerden bevat een niet te onderschatten aantal, wat wij tegenwoordig
wetenschappelijke artikelen zouden noemen.
In de laatste decennia is men zich het belang van het epigrafische archiefmateriaal steeds sterker
bewust geworden. Vooral de vermaarde Franse epigraficus Louis Robert heeft in dit opzicht
veel werk gedaan. Zijn belangstelling voor nagelaten epigrafische geschriften was en is niet alleen
gericht op het vinden van niet bekende inscripties, verbeteringen in lezingen in reeds bekende
inscripties, vindplaatsen en vondstomstandigheden, maar gold en geldt ook de reizigers en ge-
leerden zelf, hun contacten en arbeidsomstandigheden en het geestelijk klimaat waarin zij werk-
ten. De resultaten van zijn onderzoek en dat van anderen kunnen worden beschouwd als stukjes
van een gigantische historische legpuzzel, die zeker niet in deze eeuw zal worden voltooid.
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Een belangrijke plaats in de geschiedenis van de epigrafiek moet wenden toegekend aan de
Venetiaanse koopman-geleerde Ciriaco de’ Pizzicolli ofwel Cyriacus van Ancona (1391-1455),
wel de vader van de Griekse epigrafiek genoemd. Hij is een van de eersten geweest die zich
intensief met Griekse inscripties heeft beziggehouden. Zijn reizen voerden hem naar plaatsen
van het eigenlijke Griekenland, de eilanden van de Aegeïsche Zee en belangrijke plaatsen in
Turkije. Daar kopieerde hij vele honderden inscripties en deze kopieën zijn voor een deel de
basis van moderne uitgaven. Het is begrijpelijk dat aan zijn persoon en werk de laatste jaren bij-
zondere aandacht is besteed.2
Op zijn reizen deed Cyriacus ook Athene aan. In 1436 verbleef hij zestien dagen daar en
kopieerde er inscripties en monumenten. Zijn activiteiten zouden zo’n goede twee eeuwen op
een vervolg moeten wachten. De Turken immers drukten een steeds groter stempel op de ooste-
lijke mediterrane wereld en veroverden in 1456 Athene. Cyriacus heeft het niet hoeven beleven.
De Turkse overheersing betekende in ieder geval dat het reizen en het verrichten van weten-
schappelijke arbeid zo niet onmogelijk dan toch uiterst moeilijk werden. Eerst in de 17e eeuw
werd het beleid van de Turkse overheid wat soepeler en werden geleerden in de gelegenheid ge-
steld onderzoek te doen. De eerste meer wetenschappelijke reis was die van Jacques Spon en
George Wheler, die geruime tijd in Athene doorbrachten (in 1675 en 1676) en in die tijd meer
dan 2.000 inscripties kopieerden. Aan de eerlijkheid van deze twee heren wordt niet getwijfeld.
Dat is wel het geval bij Michel Fourmont (1690-1745), een abt notabene. Hij ging er prat op
meer dan 3.000 inscripties in Griekenland te hebben gevonden, waarvan een aanzienlijk aantal
in Athene. Een gedeelte ervan blijkt echter zonder meer verzonnen te zijn, terwijl er met een
ander deel ook wel iets aan de hand is. Terwijl de meeste reizende geleerden de inscripties netjes
afschreven en de stenen lieten waar zij waren, verrichtte Fourmont een flinke hoeveelheid
lichamelijke arbeid: hij sloeg de stenen kapot of begroef ze zo diep in de aarde dat ze niet meer
gevonden konden worden; althans dat beweerde hij. We hoeven er echter nauwelijks aan te
twijfelen dat dit alles onwaar is. Fourmont werd waarschijnlijk gedreven door een ziekelijke
ambitie en wilde de geschiedenis ingaan als een groot geleerde die de wetenschap een onschat-
bare en onvergetelijke dienst had bewezen. Vergeten zullen we hem inderdaad niet, maar waar-
schijnlijk niet zozeer vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten.

De oprichting van de Society of Dilettant! in 1733 in London is een bewijs enerzijds voor de
grote belangstelling die de activiteiten van een aantal reizigers en geleerden hadden gewekt,
anderzijds voor de noodzaak van een meer georganiseerde aanpak van het onderzoek. In de 18e
en 19e eeuw werd dan ook een aantal reizen gemaakt die vanuit epigrafisch oogpunt bezien
interessante resultaten opleverden. Richard Chandler (1738-1810), William Martin Leake (1777-
1860), Edward Dodwell (1767-1832) en ook Lord Elgin hebben de epigrafische oogst uit
Athene aanzienlijk vergroot. Door de bevrijding van Griekenland van de Turkse overheersing in
1830 kreeg de Griekse en zeker de Attische epigrafiek nieuwe impulsen. Er werd serieus begon-
nen met de verzameling van het epigrafische materiaal van Athene op een aantal centrale
plaatsen, waarvoor in het beginstadium met name Kyriakos Pittakis (1798-1863) zich heeft
ingezet. Dit leidde er toe dat het aantal bekende Attische inscripties belangrijk toenam.
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Corpora van Attische inscripties

In 1828 was in het eerste deel van het Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG) de toen bekende
hoeveelheid Attische inscripties gepubliceerd. De toename van het materiaal maakte een nieuw
corpus dringend gewenst. Dit verscheen vanaf 1873 onder de titel Corpus Inscriptionum Atti-
carum (CIA), dat later is opgenomen in het nieuwe corpus van de Griekse inscripties, de Inscrip-
tiones Graecae (IG). Onder andere door de opgravingen van de Amerikaanse School in Athene
is het aantal teksten sedertdien aanzienlijk toegenomen. Van de vondsten werd en wordt regel-
matig verslag gedaan o.a. in het tijdschrift Hesperia, terwijl nieuwe gepubliceerde teksten over-
zichtelijk bekend worden gemaakt in het Supplementum Epigraphicum Graecum (1923-     ),
Helaas moet worden geconstateerd dat dit zo belangrijke naslagwerk in de loop der jaren aan-
zienlijk achterop is geraakt. Hierdoor is het zeer lastig geworden een totaaloverzicht van de
Attische epigrafiek te verkrijgen. Er lopen op dit moment twee projecten die pogen de achter-
stand weg te werken; het ene is dat van A1.N. Oikonomides, Supplementum Inscriptionum
Atticarum, gepland in vijf delen, waarvan er thans drie zijn verschenen, het andere is dat van de
Berlijnse Akademie van Wetenschappen, de derde editie van de Attische inscripties in de Inscrip-
tiones Graecae. Kort geleden heeft David M. Lewis het eerste deel van deze nieuwe editie het
licht doen zien (IG I3,1981).

Het Epigrafisch Museum te Athene

Een groot deel van de Attische inscripties is thans bijeengebracht in het Epigrafisch Museum in
Athene. Wie dit museum bezoekt, zal zeker wanneer hij daarvóór heeft rondgedwaald in het op
een steenworp afstands gelegen, adembenemende Nationale Museum, een licht gevoel van
teleurstelling moeten verwerken. De pluriformiteit van de voorwerpen in het Nationaal Museum
staat in scherpe tegenstelling tot de uniformiteit van de inscripties in het Epigrafisch Museum.
Daar was het voldoende zich te laten wiegen op de golven van het estetisch genoegen, hier
wordt een meer actieve houding vereist. Licht ontstaat de indruk dat het gaat om een amorfe
massa van 13.463 stenen met lettertjes, voor een groot deel fragmentarisch bewaard gebleven,
voor een ander deel nauwelijks leesbaar door de geringe grootte van de letters. Makkelijk ook
komt de neiging boven om na een snelle rondgang de Atheense zon weer in te stappen. Wie zich
echter de moeite getroost iets langer te blijven en nauwkeurig te kijken ziet zijn inspanningen
beloond.

Belangrijke categorieën documenten

De inscripties blijken namelijk wat de inhoud betreft verdeeld te kunnen worden in een aantal
categorieën. Het hoofdonderscheid is dat in privé- en publieke documenten. Tot de eerste
categorie behoren alle inscripties die door particulieren zijn opgesteld. Tot de tweede categorie
worden gerekend, om een aantal belangrijke typen uit de klassieke periode te noemen, de be-
sluiten van de Atheense volksvergadering, een grote groep die kan worden onderverdeeld in
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proxeniedecreten, waarin een inwoner van een andere stad benoemd werd tot proxenos
(belangenbehartiger) van de Atheense belangen en burgers in die stad, eredecreten, waarin
Atheners en ook niet-Atheners werden geëerd vanwege hun verdiensten jegens Athene, besluiten
m.b.t. het uitzenden van kolonies en militaire expedities, enz. enz. Voorts behoren tot deze
categorie afrekeningen van schatmeesters, de verantwoording van het college van hellenotamen
over de inkomsten van de Attische Zeehond, door de staat opgestelde inscripties ter nagedachte-
nis aan gesneuvelde Atheners, lijsten van bouleuten (Atheners die dienst hadden gedaan als lid
van de Raad van 500), lijsten van epheben (jonge Atheners in ‘militaire dienst’), overdrachts-
lijsten van de functionarissen die belast waren met het toezicht op de schepen en het scheeps-
materieel, lijsten van overwinnaars in gymnische en musische wedstrijden, enz. enz. Ook wat het
uiterlijk van de inscripties betreft kunnen interessante waarnemingen worden gedaan.

Lettervormen en letterordening

Een belangrijk uiterlijk aspect van Attische inscripties betreft de lettervormen. In de periode van
meer dan duizend jaar die de antieke Griekse en Attische epigrafiek beslaan (de eerste Attische
inscriptie wordt op het eind van de 8e eeuw v. Chr. gedateerd) zijn uiteraard veranderingen op-
getreden in de schrijfwijze van de letters. De belangrijkste veranderingen hebben zich echter
voorgedaan in de periode van ruwweg 700-400 v. Chr. Doen de letters in de eerste twee eeuwen
enigszins ‘onbeholpen’ aan, in de loop van de 5e eeuw is er sprake van een uitkristallisering van
de schrijfwijze en krijgen de letters min of meer de vorm die zij in de volgende eeuwen ook nog
hebben. In 403 v. Chr., het jaar van de archoon eponymos Euklides, werd bovendien officieel de
Attische ‘spelling’ vervangen door de Ionische. De belangrijkste karakteristiek van deze wijziging
betrof de klankwaarde van een aantal letters; in het Attisch kon b.v. de o-mikron de klank-
waarden ï, ïυ en ω en de e-psilon de klankwaarden ε, ει en η hebben; de eta kon staan voor een
77 en de h-klank. In 403 v. Chr. nu kregen deze letters de klankwaarden, waaronder wij ze over
het algemeen kennen. Zoals verderop in deze bijdrage zal worden duidelijk gemaakt is met de
schrijfwijze van letters in de 5e eeuw v. Chr. de uiterst gewichtige problematiek van de datering
en daarmee de historische evaluatie van een aantal belangrijke documenten direct verbonden.
Een ander interessant aspect is de ordening van de letters op de plaat marmer. In de 7e en 6e
eeuw v. Chr. werden de inscripties voor het merendeel opgetekend in de zgn. boustrophedon-
stijl, d.w.z. dat de regels van een inscriptie afwisselend van rechts naar links en van links naar
rechts moesten worden gelezen. De individuele letters ‘keken’ in deze stijl mee met de schrijf-
richting. Het kan hier helaas niet de plaats zijn nader in te gaan op dit boeiende fenomeen en
de vraag te stellen naar het waarom van het bestaan en verdwijnen ervan. Feit is in ieder geval
dat de boustrophedon-stijl werd opgevolgd door de stoichedon-stijl waarin de schrijfrichting van
de regels van links naar rechts liep (de letters dus alle dezelfde kant opkeken) en de letters zo-
wel horizontaal als verticaal keurig in het gelid stonden. De vergelijking met een militaire
colonne illustreert deze stijl aardig. Deze stijl nu treft men op het merendeel van de publieke
documenten van de 5e-2e eeuw v. Chr. aan. Als oorzaak voor het opkomen van deze stijl is wel
genoemd dat op deze manier het tellen van het aantal letters en daarmee het vaststellen van de
prijs voor de vervaardiging van de inscriptie werd vergemakkelijkt. Deze opvatting wordt over
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DE ONTWIKKELING VAN DE LETTERVORMEN IN GRIEKSE INSCRIPTIES

Afb. 1 Het Salamis-decreet (IG I3, 1), waarin de
‘Three bar sigma’ is gebruikt. 6e eeuw v. Chr.
Epigrafisch Museum, A thene.

Afb. 3 Herkomst  Aphrodidias.  Datering:  qua
inhoud 1e eeuw v. Chr.: een deel van een senaats-

besluit: qua lettervorm 2e- 3e eeuw n. Chr.: de tekst
is later nl. opnieuw op steen gezet.
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Afb. 2 Het decreet voor Oiniades, Stoichedon-stijl
en ‘four-bar-sigma’ (IG I3, 110). 408/7 v. Chr.
Athene (fragment).



het algemeen niet langer aangehangen en heeft plaats gemaakt voor de idee dat vooral estetische
overwegingen aan de stoichedon-stijl ten grondslag liggen.3

In vergelijking met de periode vóór de stoichedon-stijl, toen inscripties, uitzonderingen daar-
gelaten, uit de losse hand werden ingebeiteld, betekende de tijd van de 5e-2e eeuw voor de
steenhouwer een aanzienlijke verzwaring van het werk. Om iedere letter netjes in het gelid te
krijgen moest vooraf een patroon op de steen worden aangebracht, het zgn. schaakbordpatroon.
Eigenlijk is deze term onjuist, omdat het de indruk zou kunnen geven dat de hokjes waarin de
letters werden geplaatst vierkant waren. Dit is slechts bij uitzondering het geval; over het alge-
meen is sprake van een rechthoek waarvan de verticalen de beide lange zijden vormden. Dit
patroon werd meestal in verf op de steen aangebracht, soms licht ingebeiteld; van de laatste
manier hebben we een aantal voorbeelden over. Vervolgens werden de letters ingebeiteld en
met rode verf ingekleurd. Een bewijs voor het laatste vinden we in de verfsporen die op een
aantal inscripties nog aanwezig zijn, maar vooral in de overweging dat het anders niet goed
mogelijk is geweest om in de felle Griekse zon de letters van een inscriptie te lezen. Wanneer
Thucydides (VI, 54) meedeelt dat de letters van een door hem geraadpleegde inscriptie door de
loop der tijd waren vergaan, bedoelt hij daarmee ongetwijfeld dat de verf in de letters was ver-
dwenen.
De uiterlijke aspecten van Attische inscripties zijn een belangrijk onderwerp van studie van een
aantal leden van de Amerikaanse School in Athene. Door nauwgezette studie van een groot aan-
tal inscripties was Steven Tracy in staat het werk van één steenhouwer te identificeren. Het
spreekt vanzelf dat verdere arbeid op dit terrein belangrijke gegevens kan opleveren voor de
datering van documenten. Of men zover kan gaan dat men puur en alleen uit de tastbare over-
blijfselen conclusies kan trekken over de persoon van de steenhouwer en aspecten van zijn
karakter, zoals Tracy heeft gedaan, is een probleem dat ik hier onbesproken laat.4

Datering: inhoudelijke criteria

Zoals reeds is opgemerkt, bestaat tussen de datering van documenten uit de 5e eeuw v. Chr. en
de lettervormen een zekere relatie. Nu is het zeker niet zo dat 5e eeuwse inscripties alleen op
grond van lettervormen moeten worden gedateerd. In ieder officieel document was op de een
of andere manier een datering aanwezig. Dit kan het best geïllustreerd worden aan de hand van
een voorbeeld, en wel het Attische proxeniedecreet voor Oiniades uit 408/7 v. Chr. (IG I3,
110) dat overigens de belangrijkste elementen bevat, die typerend voor een Attisch decreet
kunnen worden genoemd: de besluitformule, het prescript (samen de kop), de overwegingen die
tot het besluit hebben geleid, de besluiten en een amendement (zie ook afbeelding 2):

Goden. Besluit van Raad en volk (besluitformule). Antiochis voerde de prytanie,
Eukleides was secretaris, Hierokles was voorzitter, Euktemoon was archoon. Dieitrephes
stelde voor (prescript)’. Omdat Oiniades uit Palaiskiathos zich verdienstelijk maakt jegens
Athene en bereid is zich zo verdienstelijk mogelijk te maken en de Atheners die naar
Skiathos komen weldoet (overwegingen), moeten we hem prijzen, en hemzelf en zijn na-
komelingen optekenen als proxenos en weldoener van de Atheners; de Raad, de strategen
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en de archoon, die telkens in Skiathos is, moeten er op toe zien dat hen geen onrecht ge-
schiedt; de secretaris van de Raad moet dit besluit laten optekenen op een marmeren stele
en deze op de Akropolis doen plaatsen; ook moet hij worden uitgenodigd voor een maal-
tijd in het prytaneion, morgen (besluiten). Antichares stelde voor om het voorstel van de
Raad over te nemen, maar in plaats van ‘uit Skiathos’ te schrijven ‘Oiniades uit Palais-
kiathos’ (amendement).

In het prescript van dit decreet nu worden vier dateringselementen genoemd: de prytanie van
Antiochis, het secretariaat van Eukleides, het voorzitterschap van Hierokles en het archontaat
van Euktemoon.
Zoals bekend, had Kleisthenes in 508/7 een aantal vergaande maatregelen getroffen en het
staatsbestel ingrijpend gewijzigd. Eén van deze maatregelen betrof de vervanging van het oude
vier-phylen-systeem door het tien-phylen-systeem: de polis Athene (d .i. Attica) werd verdeeld
in drie stukken, en wel de stad. het binnenland en de kust: elk van deze drie werd op zijn beurt
opgesplitst in tien stukken (trittues); één trittus van de stad, één van de kust en één van het
binnenland werden vervolgens samengevoegd tot één phyle. Zo ontstonden tien phylen die in
het bestel van Kleisthenes een belangrijke rol vervulden. Elke phyle leverde ieder jaar vijftig
afgevaardigden voor de Raad van 500 (de boule) die o.a. de agenda voor de volksvergadering
voorbereidde. Gedurende één tiende deel van het jaar functioneerde iedere groep van vijftig
raadsleden van één phyle als dagelijks bestuur (prytanie) van de Raad van 500.
De volksvergadering nu, waarin het besluit werd genomen om Oiniades tot Atheens proxenos
uit te roepen, werd derhalve gehouden gedurende de prytanie van de phyle Antiochis. De secre-
taris van de Raad was afkomstig uit één der phylen die niet de prytanie voerden en fungeerde
als secretaris van de vier volksvergaderingen die in elke prytanie-periode plaats vonden. De
voorzitter van het dagelijks bestuur werd iedere dag opnieuw door het lot aangewezen uit de
prytanen. De man die voorzitter was van de prytanie op de dag van een volksvergadering was
automatisch voorzitter van die volksvergadering; in ons geval derhalve Hierokles.
Uit deze gegevens alleen kunnen wij niets concluderen over de periode van het jaar waarin dit
besluit werd genomen en evenmin over de dag van de prytanie. Het enige dat we kunnen zeggen
is dat dit besluit genomen werd tijdens het archontaat van Euktemoon. Omdat we beschikken
over archontenlijsten kunnen we in onze tijdrekening vaststellen in welk jaar Euktemoon
archoon was: 408/7 voor Chr. (een Attisch jaar begon in juli). In de loop van de volgende
eeuwen werd de tijdsaanduiding nauwkeuriger.
In de eerste helft van de 4e eeuw werd het gebruikelijk om bij de naam van de prytanie een
cijfer te plaatsen, waarmee werd aangeduid om de hoeveelste prytanie en dus om welk 10e deel
van het jaar het ging. Een nog grotere nauwkeurigheid werd rond het midden van deze eeuw
geïntroduceerd: de aanduiding van de dag van de prytanie. In de periode na ± 350 v. Chr. ten-
slotte ontwikkelde zich de gewoonte ook de dag van de maand te vermelden.5

Deze pijnlijke nauwkeurigheid, die zich in de 2e eeuw v. Chr. overigens nog zou uitbreiden, ont-
brak echter in het grootste deel van de 5e eeuw v. Chr., juist de periode waarin Athene als leider
van de Attische Zeehond en tegenstander van Sparta zo’n geweldig belangrijke rol heeft
gespeeld. Gewichtige decreten, die voor een goed begrip van de geschiedenis van de 5e eeuw van
fundamenteel belang zijn, kunnen niet of niet voldoende precies worden gedateerd, omdat in
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het prescript alleen de vermelding van de prytanie, secretaris en voorzitter, maar niet van de
archoon eponymos wordt gegeven of omdat het prescript slechts fragmentarisch is overgeleverd
of zelfs geheel ontbreekt. Zo ontbreken criteria voor datering op grond van het prescript voor
(dit is een beperkte, willekeurige greep) het Kleinias-decreet, waarin regels voor de inning van
het tribuut worden gegeven, het decreet m.b.t. Chalkis, waarin de verhoudingen tussen Athene en
Chalkis worden geregeld, het munt-decreet, waarin bepalingen zijn opgenomen over een uni-
form systeem van munten, maten en gewichten binnen de Attische Zeehond en de Kallias-
decreten, waarin belangrijke financiële maatregelen van verschillende aard worden genoemd.6

Andere criteria voor datering

De criteria die in de loop der jaren, en dan bedoel ik vooral de laatste vijftig jaar, naar voren zijn
gebracht om de niet-gedateerde 5e eeuwse documenten alsnog te dateren zijn velerlei. Zo is
onderzoek gedaan naar de hoogte van letters, naar de hoogte en breedte van de individuele
hokjes in een schaakbordpatroon, naar de vormen en veranderingen in de vormen van letters op
de gedateerde inscripties en zijn op grond van de resultaten dateringen voor de niet-gedateerde
inscripties voorgesteld.7 Deze dateringen op grond van ‘formal criteria’ hebben geleid tot een
geweldige discussie in de geleerde literatuur. De sigma speelt in deze discussie een belangrijke
rol, hoewel niet als enige. Wat is namelijk het geval?
Terwijl de sigma in de Attische inscripties vanaf de 4e eeuw wordt geschreven op de voor de
meesten van ons welbekende wijze, Σ, in de Engels-talige literatuur de ‘tour bar sigma’
genoemd, treffen we in de vroegste inscripties de ‘three bar sigma’ aan ( ); de 5e eeuw was de
overgangsperiode en hierin vinden we zowel de ‘four bar sigma’ als de ‘three bar sigma’. Volgens
een grote groep geleerden nu zou de overgang van ‘three-’ naar ‘four bar sigma’ moeten worden
gedateerd in de veertiger jaren van deze eeuw, en wel rond 446. Wat is het argument?
De leden van de Attische Zeehond werden geacht ieder jaar een bepaalde hoeveelheid zilver te
betalen om de Atheners in staat te stellen schepen te bouwen, uit te rusten en te onderhouden,
met het doel de veiligheid in de Aegeïsche Zee te waarborgen. De kas van deze bond werd aan-
vankelijk bewaard op het eilandje Delos, maar moet ergens in de vijftiger jaren zijn overgebracht
naar Athene. Vanaf 454/3 v. Chr. in ieder geval treffen we in Athene de zgn. tribuutlijsten aan,
waarop 1/60 deel van de ‘phoros’, het tribuut, van elke stad afzonderlijk vermeld stond. Deze
tribuutlijsten werden uitgegeven door drie Amerikanen die zich op het gebied van de Attische
epigrafiek onsterfelijke roem hebben verworven: Benjamin D. Meritt, Malcolm F. MacGregor en
H. T. Wade-Gery.8 Op grond van bestudering van deze inscripties kwamen zij tot de conclusie
dat de ‘three bar sigma’ op de tribuutlijsten werd gebruikt tot en met 446 maar vanaf 445 afwe-
zig was. Aan deze waarneming knoopten zij de stelling vast dat in alle officiële inscripties de
‘three bar sigma’ na 446 niet voorkwam. Dit criterium nu pasten zij toe op de niet-gedateerde
staatsdocumenten van de 5e eeuw en bereikten zo een terminus post quem non voor de ‘three
bar sigma’. Op deze manier werden belangrijke inscripties als het Kleinias-decreet, de Kallias-
decreten, het besluit voor de bouw van de Nike-tempel op de Akropolis en het munt-decreet
vóór 445 gedateerd.
Belangrijker echter is dat op grond van de datering van deze inscripties vergaande conclusies
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werden getrokken m.b.t. de houding van Athene ten opzichte van zijn bondgenoten in de
Attische Zeehond. De Atheners zouden namelijk vanaf ongeveer het midden van de 5e eeuw de
leden van deze bond niet meer hebben beschouwd als werkelijke bondgenoten, maar meer als
onderhorigen en zouden dit ook tot uitdrukking hebben gebracht in hun taalgebruik: de termen
συµµαøÝς en σàµµαøïι (‘bondgenootschap’ en ‘bondgenoten’) werd vervangen door de formu-
lering α� πÞλεις Âσων \Αθηνα�ïι κρατï�σι (‘de steden waarover de Atheners heersen’). Anders
gezegd: de Atheners zouden vanaf ± 450 onder leiding van Perikles een duidelijk imperialisti-
sche visie hebben geëtaleerd.9

Kritiek op dateringscriterium

Tegen de datering van de inscripties op grond van het criterium van het verdwijnen van de ‘three
bar sigma’ heeft de Engelse epigraficus Harold B. Mattingly jarenlang een bijna eenzame strijd
gevoerd. Volgens zijn opvatting verdween de ‘three bar sigma9 niet rond 446, maar komt hij ook
nog voor in inscripties uit de dertiger en twintiger jaren van de 5e eeuw v. Chr. Met deze opvat-
ting verzette Mattingly zich natuurlijk ook tegen de idee van een Atheens imperialisme reeds
vanaf het midden van de 5e eeuw. Volgens hem kwam de imperialistische visie eerst op, of
liever, is zij voor ons zichtbaar op inscripties, in de twintiger jaren, toen Athene en Sparta tegen-
over elkaar stonden in de Peloponnesische Oorlog. Mattingly heeft getracht zijn mening te ver-
sterken door te wijzen op een aantal orthografische veranderingen en andere verschijnselen die
volgens hem eerst op het einde van de twintiger jaren hun intrede deden.10 Zo wees hij op de
verschillende schrijfwijzen voor de dativus pluralis van woorden van de Ie declinatie, een feno-
meen waarop reeds eerder was gewezen door Wade-Gery. In de inscripties komen we -αισι, -ασι,
-εσι en -αις tegen. Wade-Gery nu toonde aan dat de overgang naar de ons bekende schrijfwijze
op -αις zijn beslag moet hebben gekregen op het eind van de twintiger jaren. Mattingly legde
daar een aantal andere schrijfwijzen naast.
De imperativus pluralis, 2e pers. enk./mv. komt zowel voor in de vorm -ïσθω(ν) als -εσθω(ν).
Tegen het einde van de twintiger jaren echter werd volgens Mattingly de oude schrijfwijze
-ïσθω(ν) opgegeven voor de nieuwere -εσθω(ν). Hetzelfde meende hij te kunnen waarnemen
ten aanzien van de schrijfwijze van øσυν(-) en συν(-). Naar zijn opvatting zou de laatste het
rond 420 v. Chr. hebben gewonnen van de eerste. Op grond van deze en andere ‘formal criteria’
meende Mattingly een groot aantal inscripties die vroeger vóór of rond 446 waren gedateerd
te moeten plaatsen in de twintiger jaren en een fundamentele wijziging aan te kunnen brengen
in de traditionele visie op het Atheense imperialisme.

Uiteraard hebben Mattingly en zijn ‘tegenstanders’ elk geprobeerd hun visies in overeenstem-
ming te brengen met de literaire overlevering, vooral Thucydides, voor zover dat mogelijk was.
De gegevens die o.a. Thucydides ons levert blijken echter lang niet zo eenduidig te zijn als men
het, in het kader van deze problematiek, vaak wil doen voorkomen. Zo kunnen m.b.t. het
decreet voor Chalkis passages uit de antieke literatuur worden genoemd voor zowel de datering
446-445 (Meiggs) als 423/422 (Mattingly).
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Gegevens over de democratie

Hoe belangrijk de inscripties voor onze visie op de Atheense politiek van de 5e eeuw ook mogen
zijn, er zijn nog andere interessante problemen en resultaten te melden. Keren wij terug naar
ons decreet! Daarin wordt gezegd dat het gaat om een besluit van de Raad en van het volk.
Athene is de bakermat van onze democratie, zo lezen we geregeld. Maar in hoeverre konden de
Atheense burgers en dan vooral de laagste categorie, de theten, invloed uitoefenen op de besluit-
vorming en in hoeverre waren zij vertegenwoordigd of hadden zij zitting in de Raad van 500?
De laatste vraag geeft indirect een antwoord op de eerste en staat derhalve in het volgende cen-
traal.
Ten aanzien van de duur van het lidmaatschap van de Raad bestonden in Athene twee regels:
men kon hoogstens twee maal in zijn leven, gedurende één jaar, bouleutes zijn en dat in niet-
opeenvolgende jaren. Verder golden als criteria o.a. dat men burger, dertig jaar oud en van onbe-
sproken levenswandel moest zijn. In 1974 publiceerden Benjamin D. Meritt en John S. Traill
alle bekende zogeheten prytanen- en bouleuteninscripties, documenten die werden opgesteld
o.a. om de beste prytanie in een bepaald jaar of zelfs de hele Raad van 500 te eren. Tezamen
met ander relevant materiaal kwamen zij op een totaal van zo’n 3100 bekende bouleuten.11

Hun studie strekte zich uit van + 400 v. Chr. tot in de 3e eeuw n. Chr., in welke periode er zo’n
400.000 bouleuten moeten zijn geweest. Vergelijking van de twee getallen maant tot behoed-
zaamheid; immers, zo houden de statistici ons voor: men mag geen conclusies trekken behalve
wanneer men beschikt over 60% van het volledige materiaal. Meritt en Traill hebben verder
berekend dat van de 3100 bouleuten slechts 71 twee maal als zodanig actief waren. Dit wekt
de indruk dat het vullen van de Raad, ieder jaar weer, met 500 man (vanaf 307 zelfs met 600-
650 man) weinig of geen problemen opleverde. Dit impliceert dat het aantal Atheense burgers
voldoende groot geweest moet zijn. Helaas beschikken we niet over nauwkeurige gegevens voor
het aantal burgers in de 5e en de 4e eeuw. Wel bezitten we een redelijke hoeveelheid epheben-
inscripties met daarop de namen van de groep achttien- en negentienjarige n, die hun militaire
leermeesters dank betuigen voor bewezen diensten. Wanneer we zouden kunnen vaststellen hoe
groot een jaargroep was, zouden we mogelijk een instrument in handen hebben voor de beant-
woording van onze vraag.
De berekeningen van Reinmuth hebben uitgewezen dat in de periode van verplichte opleiding voor
het verwerven van militaire vaardigheden (de ephebie, vervuld gedurende het 18e en 19e levens-
jaar) zo’n 450-500 jonge Atheners ieder jaar werden gerecruteerd.12 Houdt men rekening met
de waarschijnlijke situatie dat een bepaald percentage van de Atheense jongens niet geschikt
werd bevonden voor de ephebie, maar, eenmaal dertig jaar geworden, wel in staat was om als
bouleut op te treden, dan moet men concluderen dat er per jaar voldoende Atheners beschik-
baar waren om in de Raad zitting te nemen.
Wat heeft dit alles nu te maken met de oorspronkelijk gestelde vraag naar de politieke invloed
van de theten? Alles! De vraag moet immers worden gesteld uit welke categorieën van de
Atheense burgerbevolking de epheben werden gerecruteerd: de hoplieten of ook de theten?
Het antwoord dat over het algemeen wordt gegeven luidt: alleen de hoplieten; dit zou impli-
ceren dat het met de mogelijke politieke activiteiten van de theten niet zo best gesteld was,
omdat de hoplieten principieel in staat waren de Raad in ieder geval voor het grootste deel
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te laten bestaan uit lieden die tot de hoplietenklasse behoorden. Tegen deze visie is kort geleden
de Duitse geleerde Eberhard Ruschenbusch in het geweer gekomen, l^Jaar zijn opvatting — de
argumentatie is gecompliceerd en blijft hier derhalve achterwege — behoorden de epheben
zowel tot de klasse der hoplieten als die der theten en zouden dus de theten in belangrijke mate
hun stem hebben kunnen laten horen in de Raad.
De opvatting van Ruschenbusch heeft geleid tot een reactie van P. J. Rhodes, een expert op het
gebied van het Atheense staatsbestel,13 die de traditionele opinie aanhangt. De twee heren
hebben elkaar daarop nog enkele malen met de pen bestreden, zonder elkaar overigens te over-
tuigen.14 De conclusie van Rhodes is juist: ‘we must hope that further evidence or further argu-
ments will be found’.
Ten aanzien van de boule en de Atheense democratie nog een aantal opmerkingen. In het
prescript van het decreet voor Oiniades lezen we dat Hierokles voorzitter was en we hebben vast-
gesteld dat de voorzitter van de boule op de dag van een volksvergadering ook voorzitter van
die volksvergadering was. Rond 370 verandert er in dit opzicht iets. Vanaf dan vinden we in het
prescript de volgende formule ‘X liet in stemming brengen tezamen met zijn medevoorzitters’.
Blijkbaar waren er vanaf ± 370 meerdere personen tegelijk voorzitter van de volksvergadering.
Thiel heeft voor deze verandering een ingenieuze verklaring gegeven. Volgens hem was deze
wijziging bedoeld om meer leden van de boule actief bij het besluitproces te betrekken. De
voorzitters werden namelijk geloot uit de raadsleden der phylen, die niet de prytanie voerden;
het college van voorzitters telde derhalve negen personen van wie er één als president optrad,
die in de decreten met name werd vermeld. Natuurlijk werd iedere voorzitter geacht de agenda
op zijn duimpje te kennen. Door de loting (waarschijnlijk) kort voor de vergadering te laten
plaatsvinden wist geen van de 450 overige bouleuten of hij wel of niet tot voorzitter zou
worden verheven en dienden de bouleuten van de phylen die niet de prytanie voerden zo’n 40
keer per jaar (er waren 4 volksvergaderingen per prytanie) rekening te houden met een moge-
lijke uitverkiezing tot voorzitter. Het spreekt vanzelf dat hierdoor de bouleuten het gehele jaar
door uiterst actief met de politiek bezig moesten zijn, ongetwijfeld een belangrijke stimulans
voor het Atheense politieke leven überhaupt.15

Slotopmerkingen

Op grond van het voorgaande kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat de Attische inscripties
voornamelijk problemen geven. Dit is slechts gedeeltelijk waar. De inscripties geven ons on-
schatbare informatie, die tezamen met de gegevens uit antieke auteurs het politieke reilen en
zeilen in Athene, meer dan van een andere stad, tastbaar maken. Het leek schrijver dezes
echter boeiend om een aantal problemen, die uit de bestudering van Attische inscripties naar
voren zijn gekomen en voor een begrip van de geschiedenis van Athene van belang zijn, meer
dan gewoonlijk gebeurt voor het voetlicht te halen.
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Gladiatorenspelen:
een hartstocht van Romeinen en Grieken

Dat de Romeinen gek op gladiatorcnspelen waren» weet iedereen. Dat de Grieken deze
rage met hart en ziel overnamen, blijkt duidelijk uit het thematische corpus (zie blz. 145)
van 302 Griekse gladiatorinscripties dat L. Robert in 1940 publiceerde. We nemen er één
uit (no. 266), afkomstig uit de Klein-Aziatische stad Thyatira, iets ten Oosten van Perga-
mum gelegen:

‘De stad eert Marcus Aurelius Diadochus, Romeins ridder, hogepriester van de pro-
vinciale keizercultus in de tempels in Pergamum en tezelfder tijd hogepriester van
de keizercultus in zijn eigen stad en president van de stadsraad voor het leven. Door
de zeer goddelijke keizer Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus is hij geëerd
met de toestemming om zijn hogepriesterschappen in beide steden te combineren
met gladiatorengevechten met scherpe wapens. Hij was vrijgevig op een doorluchte
en grootse wijze; hij was een man die uitblonk door karakter, fatsoen en sympathie
jegens zijn stad’.

We hebben hier een zeer vooraanstaande Griek uit Thyatira, Diadochus geheten; hij ver-
wierf Romeins burgerrecht (M. Aurelius Diadochus), werd zelfs lid van de Romeinse
ridderstand en financierde in het kader van zijn hogepriesterschappen in de keizercultus
uit eigen zak gladiatorenshows, niet met stompe (en dus minder bloedverlies veroorzaken-
de) doch met scherpe wapens. Juist vanwege (en bepaald niet ondanks) dat laatste werd
hij geprezen als ‘homme honnête’. Aristoteles zal zich bij een �νcρ �πιεÝκης even iets
anders hebben voorgesteld. De keizerlijke toestemming moet men zien tegen de achter-
grond van toenemende keizerlijke bezorgdheid over geldsmijterij van Griekse upperclass
stedelingen-weldoeners.

Bron: L. Robert, Les gladiateurs dans l’Orient Grec (Parijs 1940; herdruk A’dam 1971), blz. 218-219,
no. 266.

^Η πατρdς
Μ. Α�ρ. ∆ιÀδïøïν �ππικeν, τeν
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Enkeling of gemeenschap?

In het Leven van de 5e eeuwse Perikles vertelt ons Plutarchus (ca 100 n. Chr.) dat op een gege-
ven moment politieke tegenstanders Perikles verweten al te verkwistend met gemeenschapsgel-
den te zijn omgesprongen, vooral in de sector publieke werken. Toen Perikles bij navraag in de
volksvergadering bemerkte dat het volk eveneens van mening was dat hij wel erg diep in de
stadskas had getast, antwoordde hij: “Welnu, laten we dan afspreken dat al dat geld niet door
jullie maar door mij is uitgegeven en dat ik op alle wijgeschenken mijn eigen naam zal laten
graveren’.1 De volksvergadering deed wat Perikles als bekwaam massa-manipulator uiteraard had
verwacht: Perikles moest maar doorgaan met het financieren van zijn ‘New Deal’-politiek
(bouwwerken, wijgeschenken) uit de publieke middelen. Financiering uit eigen zak, met als be-
loning de gravering (epigraphē) van de eigen naam op die bouwwerken, werd afgewezen.
Ruim 300 jaar later financiert een rijke burgeres uit de Kleinaziatische kuststad Kyme,
Archippē geheten, de bouw van een nieuw onderkomen voor de stadsraad (bouleuterion); ze
wijdt het gebouw ook zelf in, betaalt de offers en de slemppartijen voor burgerij, vrijgelatenen
en vreemdelingen en op het nieuwe raadsgebouw heeft zij een inscriptie laten aanbrengen met
haar eigen naam en ongetwijfeld een paar andere woorden die aangaven dat zij de fondsen
leverde voor dat bouwwerk. De gemeente Kyme beloonde de weldoenster met een manshoge
stele met liefst vijf eredecreten van in totaal ±155 regels fraai Koinë-Grieks en met een stand-
beeldengroep, voorstellend Archippē zelf, haar vader en een personificatie van Het Volk, dat
Archippē bekranste.2
Het geval ‘Archippē’ staat niet alleen. Vanaf ca 200 v. Chr. tot 200 n. Chr. zijn er minstens 15
inscripties te noemen, waarin melding gemaakt wordt van het recht van ‘op-schriff (epigraphē)
dat een weldoener van de stad krijgt m.b.t. door hem of haar gefinancierde bouwwerken en wij-
geschenken. De stad blijft dus wel in het centrum staan want zij is het die de toestemming moet
verlenen, maar de kloof tussen de 5e eeuwse, democratische Atheense polis en die vijftien latere
steden is er niet minder om: Athene weigert de positie van de machtige individu te institutiona-
liseren en te vereeuwigen door zijn naam op openbare gebouwen te zetten, zij weigert ook die
gebouwen op kosten van zo’n individu neer te zetten. In de Hellenistisch-Romeinse periode is
de machtige weldoener-’Lokalpolitiker’ gemeengoed geworden; hij heeft geld, de stad minder
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en hij mag zich via de epigraphē vereeuwigen.3 Een overgangssituatie levert het ‘geval’ Alexan-
der de Grote in Klein-Azië: de stad Ephesus weigert Alexanders aanbod te aanvaarden om de
herbouw van het Artemision te financieren op voorwaarde dat zijn naam op het gebouw komt.
Ongeveer tezelfder tijd zetten de inwoners van Priene op de Athena-tempel ter plekke de
inscriptie: ‘Koning Alexander heeft de tempel gewijd aan Athena, de beschermvrouwe van de
stad’.4 Wat ca 330 v. Chr. nog een probleem lijkt bij een van buiten komende heerser, is in de
volgende eeuwen normaal geworden voor locale politici.

Democratie en weldoeners: de liturgie

Men doet er goed aan om eerder de klassieke Atheense democratie dan de wereld van door wel-
doeners geregeerde en geféteerde steden als iets abnormaals te beschouwen. De Atheense demo-
cratie was er in geslaagd om door meevallers (het zilver van Laurion) en inzet en ijver (het
imperialisme, bloei van de Piraeus) een redelijk gevulde staatskas te creëren. Een progressieve
inkomens- en vermogensbelasting kende Athene echter niet. Het Atheense ‘aardgas’ alsmede
inkomsten uit en via het imperialisme (inkomsten van buitenaf dus!) leverden de economische
kurk waarop Athene dreef. Daarnaast waren de rijkere Atheners verplicht uit eigen zak enkele
liturgieën te vervullen, ter ontlasting van de staatskas en ter vermeerdering van eigen prestige.
De liturgie kan men als het zaad van het euergetisme (weldoenerij) beschouwen, met dien ver-
stande dat na de klassieke tijd niet alleen liturgieën maar ook ambten/magistraturen uit eigen
zak gefinancierd en daarnaast Breugheliaans aandoende feesten door vooraanstaande politici
aangeboden werden, en entreegelden betaald moesten worden voor het lidmaatschap van de
stadsraden. Qua mentaliteit is er zeker verwantschap tussen de bemiddelde Athener die ca 395
v. Chr. in een poging een jury te vermurwen niet zonder trots vertelt:

‘Ik ben 5 x trierarch geweest [d.w.z. ik heb een liturgie vervuld waarbij onderhoud en
tuigage van een oorlogsschip betaald wordt], heb in vier zeeslagen gevochten, aan menige
oorlogsbelasting bijgedragen en mijn andere liturgieën minstens zo ruimschoots vervuld als
enige andere burger. Het doel dat ik beoogde toen ik meer geld uitgaf dan de stad mij op-
gedragen had, was mijn reputatie bij U te versterken, zodat ik ingeval van tegenslag bij U
in de juryrechtbank in een beter blaadje zou staan’.5

en de talloze beschrijvingen van weldoeners-politici uit de periode na Alexander de Grote.
Alleen: in Athene kreeg het bemiddelde individu niet de vrijheid om het polis-leven zo te domi-
neren als latere weldoeners dat deden. De potentiële weldoeners van de Atheense democratie
vonden een, juist door zilverrijkdom en imperialistische baten niet al te arm en te afhankelijk
gehouden burgermassa tegenover zich, die niet bereid was de rijke enkelingen op de loop te
laten gaan met de zaak van de stad. Het was de periode van de continu in een lastige volksverga-
dering gewogen elite. Het was de periode waarin de burger recht op misthos (‘loon’, ‘vergoeding’)
voor zijn politieke aktiviteiten meende te hebben en waarin dat ‘loon’ uit de stadskas werd be-
taald en niet door rijke medeburgers als gunst werd uitgedeeld. In de 5e eeuw dragen de rijken
nog weinig bij aan het vullen van die kas; in de 4e eeuw wordt dat al iets anders, als toenemende
confiscatie-via-processen en toenemende druk van de overigens steeds ad hoc opgelegde ver-
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mogensbelasting (eisphora) het wegvallen van de 5e eeuwse imperiale baten moeten compen-
seren. Oligarchische regimes zijn niet voor niets fel gekant tegen de politieke misthos’. de
ideologie ervan staat ze niet aan en de idee dat de gewone man zijn recht erop zou kunnen reali-
seren via de portemonnaie van de rijken, nog minder.
Dat het weldoener-dom onlosmakelijk verbonden was met de oligarchisering van het stadsleven,
doorzag Aristoteles al in de 4e eeuw v. Chr.: ‘In oligarchieën moeten aan het bekleden van de
hoogste ambten, die in handen van de heersende klasse moeten blijven, liturgieën verbonden
worden, opdat het volk er vrede mee heeft geen toegang te hebben tot die ambten en geen
enkele wrok koestert jegens zijn magistraten als het ziet dat ze flink betalen voor hun functies.
Het past de magistraten dan ook om bij hun ambtsaanvaarding kostbare offers aan te bieden of
een publiek bouwwerk op te richten, opdat de gewone man, als hij deelneemt aan feestmaal-
tijden en de stad verfraaid ziet worden met bouwwerken en heilige offers, de gevestigde orde
met plezier ziet voortduren. Bovendien levert deze gang van zaken de notabelen als voordeel op
dat zij op de monumentale blijken van hun vrijgevigheid kunnen wijzen’.6

Ambtsbekleding en vrijgevigheid

P. Veyne, die een lijvig werk wijdde aan de weldoenerij (zie noot 3), ziet in de 4e eeuw al aan-
zetten tot dit verbinden van ambtsbekleding met vrijgevigheid7 maar in geïnstitutionaliseerde
vorm komt het vooral in de post-klassieke steden voor. Een precies jaartal is overigens niet te
geven. In eerste instantie zien we voorbeelden van magistraten die uit eigen zak bepaalde, met
hun ambt verbonden aktiviteiten financieren, zonder daarbij een beroep te doen op de desbe-
treffende stedelijke fondsen.8 Daarnaast putten ze zich bij de aanvaarding van hun ambt en tij-
dens de verdere uitoefening ervan uit in het organiseren van uitbundige festiviteiten. Een fraai
voorbeeld levert een inscriptie uit Pagai, gelegen in de landstreek van Megara, aan de Corin-
tische Golf (1e eeuw v. Chr.)9: ‘Bij zijn ambtsaanvaarding onthaalde hij alle burgers; en toen
onze stad bij de offers van de Soteria een krijgsdans organiseerde heeft hij, aangezien niemand
anders ertoe bereid was, uit eigen beurs de kosten van trainers, een cither- en een fluitspeler be-
taald, en aan de knapen die zich voor die dans oefenden, verschafte hij gedurende de hele
trainingsperiode blanke olijfolie   en op de 2e dag van het feest, toen de knapen het theater
binnenmarcheerden en de wedstrijd begon, heeft hij alle burgers, hun vrouwen en de in de stad
vertoevende vreemdelingen op wijn en zoete hapjes getracteerd.’

Ambten en liturgieën

Opvallend is dat, hoewel het klassieke onderscheid tussen ‘ambten’ en ‘liturgieën’ bekend bleef,
een aantal liturgieën zich tot ambt ontwikkelde.10 Een fraai voorbeeld is de gymnasiarchie,
d.w.z. de functie van directeur van het gymnasion (gymnasiarchos). Ziehier een eredecreet van
de stad Sestos aan de Hellespont, die ca 100 v. Chr. een weldoener-politicus uitbundig eert:
‘toen hij tot gymnasiarch gekozen was [als was het een ambt], was de discipline onder de
epheben en de jonge mannen een aanhoudend object van zorg voor hem en ook voor liet overige
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droeg hij op fraaie en royale wijze bij tot de instandhouding van de goede sfeer in het gymna-
sium; hij liet het zwembassin bouwen en het bijbehorende gebouw, wijdde ook een wit mar-
meren beeld in en fourneerde bovendien alle andere noodzakelijke maar ontbrekende dingen’.11

Een andere liturgie die ambt wordt is de agonothesie (presidentschap van een groot athletiek-
festijn). In het beginvan de eerste eeuw n. Chr. wordt de weldoener Epaminondas uitbundig ge-
prezen: Toen de spelen ter ere van Apollo al 30 jaar niet gehouden waren, werd hij tot agono-
theet benoemd; met maximale inzet ging hij aan de slag; hij stelde er een eer in om de oude
spelen weer te doen herleven en werd er de nieuwe stichter van genoemd; terstond na aanvaar-
ding van het ambt [arché!] bracht hij offers en voerde de orakels van de godheid uit. Vijfmaal
per jaar onthaalde hij de magistraten en de raadsleden op luxueuze banketten en in die 5 jaren
onthaalde hij éénmaal de ganse stad op een ontbijt. Nooit stelde hij in die jaren een offer of een
andere uitgave uit; en in het zesde jaar toen de spelen weer gehouden werden, gaf hij voor het
komende feest aan alle burgers, metoiken en degenen die in de stad een stuk land bezaten een
uitdeling, per man tien liter graan en een kwart liter wijn etc. etc.’12

Stadsverfraaiing door magistraten

Het is duidelijk dat door rijke weldoeners-magistraten grenzeloos grote bedragen zijn uitgedeeld.
Al of niet in de context van een ambt traden leden van rijke stedelijke families ook als bouw-
heer op. Van een vooraanstaand magistraat in de stad Prousias in Bithynië wordt gezegd dat ‘hij
zijn vaderstad verfraaid heeft met eigen en voorouderlijke gebouwen’, wat een ietwat onhandige
manier van zeggen is ter aanduiding van het feit dat onze man eigen bouwwerken toevoegde aan
de reeks die zijn voorgeslacht al had opgericht.13 Men kon er het epitheton ‘kosmopolis’14 mee
verdienen: ‘stadsverfraaier’. Bij het rondwandelen in imposante Hellenistisch-Romeinse ruïnes
als Ephesus en Milete, maar ook in het Westen b.v. in Timgad in Noord-Afrika, dient men ter-
dege rekening te houden met dit aspect van het maatschappelijk leven. Boeiend is het feit dat de
Griekse term ‘progonika erga’ (bouwwerken van de voorvaderen) zijn letterlijke parallel vindt in
de term ‘opera avita’, ‘opera avita et paterna’ in ere-inscripties uit Noord-Afrika. Natuurlijk is
hier geen sprake van rechtstreekse beïnvloeding maar van twee identieke verschijnselen, die
zich voordoen in een identieke stedelijke maatschappij en passen bij een identieke mentaliteit.
P. Veyne vergelijkt de bouwwerken van deze antieke weldoeners met het kasteel van de Mid-
deleeuwse heer die het dorp beheerst, en met de grote panden en kapellen die rijke families als
de Medici e.d. in Florence, Rome, Dyon en Aix-en-Provence lieten oprichten.15

Tarieven en beloften

In de Romeinse tijd lijkt er een min of meer geregeld ‘tarief’-stelsel ingevoerd te zijn voor de
som gelds die bij aanvaarding van een ambt betaald moest worden: het gaat hier om wat in het
Romeinse Westen de ‘summa honoraria’ of ‘summa legitima’ werd genoemd. Uit dat Westen
hebben we duidelijk meer gegevens dan voor de Griekse wereld. Uit inscripties uit Noord-Afrika
kunnen we afleiden dat daar een soort drietrapsraket functioneerde: de eerste trap wordt ge-
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vormd door een officieel vastgestelde som gelds, per ambt verschillend; de tweede trap bestaat
uit een belofte, waarbij een bedrag door de a.s. magistraat in het vooruitzicht gesteld wordt dat
de officiële summa honoraria verre overtreft en deze in feite tot een wettelijk minimum redu-
ceert; in de derde trap wordt aan de inmiddels ook al weer tot gestolde bedragen gereduceerde
(maar oorspronkelijk vrijmachtige!) beloften nog weer eens een extraatje toegevoegd, met de
term ‘ampliata pecunia’.16 Drie vliegen in één klap slaan we met een ereinscriptie uit de stad
Mustis in de provincie Africa Proconsularis (het huidige Tunesië en W.-Algerije): ‘Aan Mercurius
Augustus gewijd. Voor het heil van de keizers Macrinus en Diadumenianus [217-218 n. Chr.]
heeft L. Nonius Rogatianus Honoratianus, jaarlijks priester, aediel, duovir [één van de twee
hoogste stedelijke magistraten], priester-voor-altijd, nadat hij voor de erefunctie van het eeuwige
priesterschap een schatting [Lat. taxatio] van 10.000 sestertiën gedaan had en eerst nog 5000
sest. aan de schatkist had afgedragen bij wijze van summa legitima voor die functie, het bouw-
werk, dat hij beloofd had, samen met zijn vrouw en twee zonen gewijd onder vermeerdering
van de som gelds’.17

Zulke schattingen zijn uit meerdere inscripties bekend. In dezelfde stad Mustis ‘schatte’ ruim
75 jaar eerder een flamen perpetuus (priester voor altijd) precies hetzelfde bedrag van 10.000
HS als bijdrage voor het verkrijgen van zijn priesterschap.18 Gewoonterechtelijk was kennelijk
een vast patroon van ‘aandikken’ van de wettelijk vastgelegde summa honoraria ontstaan. Met
het bepalen van de summa honoraria op zich was geen eer meer te behalen; de competitieve
mentaliteit van de elite leidde tot opdikkend weldoenersgedrag. ‘Altijd de eerste zijn’ zat er
vanaf Homerus nu eenmaal stevig ingebakken. In de Griekse wereld kennen we zowel het ver-
schijnsel summa honoraria (zij het niet een speciale, technische uitdrukking) als ook het begrip
belofte (hyposchesis).
Volgens P. Veyne zou er, onder invloed van de Romeinse autoriteiten die graag wat orde in de
chaos van het Griekse stedelijk leven zagen ontstaan, een soort tarief voor de diverse ambten
ontstaan zijn, dat afhankelijk was van de status van het desbetreffende ambt.19 In feite hebben
we slechts één tekst, een fragmentaire nog wel, die aantoont dat in de landstreek Lydié sprake is
van de timēma (Lat. aestimatio, taxatio: ‘schatting’) van de kosten van het ambt van prytanis
en de bestemming van die kosten voor het uitvoeren van bouwwerken.20 Veyne (en anderen)
nemen voetstoots aan dat hier sprake is van een summa legitima, vastgesteld volgens een bepaald
tarief, van een ambt ‘estimé à un prix fait une fois pour toutes’.21 De summa zou tot standge-
komen zijn als gevolg van een reeks van schattingen van de kosten van het ambt en het uiteinde-
lijk ‘gestolde’ bedrag zou daarom ook zelf als een ‘schatting’ zijn aangeduid.
In het licht van de Noord-Afrikaanse ‘taxatio’ ligt het echter meer voor de hand om timēma te
interpreteren als de door de magistraat zelf gemaakte schatting van de kosten die hij wil dekken
in het kader van zijn functie en die hij wil bestemmen voor bouwwerken. Ook in de hierboven
vertaalde Afrikaanse tekst wordt de schatting gemaakt met het oog op liet oprichten van een
bouwwerk. We kunnen het wél met Veyne eens zijn dat de ‘kale’ summa legitima steeds minder
expliciet vermeld werd, omdat met zoiets vanzelfsprekends op den duur geen eer meer te behalen
viel. Dat laatste was alleen mogelijk met extra prestaties, al of niet in de sfeer van de ‘beloftes’
(hyposchesis, pollicitatio). Voorzover de Griekse inscripties getallen noemen, gaat het juist niet
om de wettelijke summa honoraria: de getallen verschillen voor één en dezelfde functie per
functionaris en ronde getallen die men bij een van stadswege vastgestelde s.h. mag verwachten,
ontbreken.

176



In een paar kleine dorpen, wederom in Lydië, komen we wél de summa honoraria tegen:
‘Aurelius Metrodoros, zoon van Dionysios, burger van de stad Hypaipa, heeft voor het ambt van
dorpshoofd 500 denarii neergeteld overeenkomstig het besluit van het dorp, tijdens het dorps-
hoofdschap van Aurelios Menophantos en Aurelios Apphianos en de hunnen’ (225-226 n. Chr.).22

Maar, zoals gezegd, meestal wordt het wettelijk minimum eerder voorondersteld dan expliciet
genoemd. Een priesterpaar in het Carische Lagina heeft, behalve de kosten van het priester-
schap, ook nog extraatjes voor zijn rekening genomen: ‘ZÏJ heeft de vloer van de tempel van
Hera met mozaïeken laten bedekken en heeft beloofd om de wanden van een zuilengang met
marmeren mozaïekplaten te bekleden’.
In de stad lasos (in Carië = Z.W. Turkije) belooft een politicus een ambt op zich te nemen;
hij betaalt ‘5000 denarii voor alle kosten van het ambt’. Kennelijk is er een hartig woordje
onderhandeld over wat onze magistraat zou gaan betalen. De man was bereid in elk geval het
wettelijk minimum te betalen, anderzijds wilde hij zich ook niet zonder meer vastleggen op de
betaling van alle kosten die zich zouden voordoen.23 Ergo: een fors maar rond en precies
bedrag en geen cent meer maar ongetwijfeld wel meer dan het minimum. Andere politici
betalen voor hun ambt ‘in natura’, b.v. met beelden die op hun kosten gemaakt en opgericht
werden, waarbij gezien de Afrikaanse inscripties niet op voorhand uitgesloten mag worden dat
de prijs van een beeld samenviel met de officiële summa honoraria maar overschrijding van het
laatste zeker mogelijk, zelfs waarschijnlijk was.

Weldoen als familiezaak

Sterke nadruk valt in de weldoeners-epigrafiek op de gedachte dat “weldoen’ een affaire is, niet
van één enkeling, maar van generaties, families van weldoeners. Dit komt tot uitdrukking in het
veelvuldig gebruik van uitdrukkingen als “vanaf zijn voorvaderen (apo progonōn) en in het uit-
vaardigen van zogenaamde troostdecreten voor jonggestorven telgen van stedelijke elite-families,
die enerzijds steevast in de kontekst gezet worden van wel-doende familieleden, anderzijds door-
gaan voor jongelingen van wie veel verwacht wordt in diezelfde lijn. Alhoewel van formele
erfelijkheid geen sprake was, is het toch wel duidelijk (en begrijpelijk) dat normaliter een zoon
of dochter van een populaire magistraten-weldoenersfamilie een beste kans had om zijn vader
op- en na te volgen.
Sociaal-psychologisch interessant is tenslotte het feit dat, zoals Louis Robert heeft opgemerkt,
de phraseologie van een ‘vocabulaire familial’ nogal eens wordt toegepast op het gedrag van de
weldoener: we krijgen het beeld van de vader die waakt over en zorgt voor zijn kinderen; een
beeld dat de toenemende onmondigheid van het volk in de oligarchisch bestuurde steden fraai
weerspiegelt. Uitdrukkingen als ‘mijn allerzoetste vaderstad’ (glukutatē patris) en ‘mevrouw
mijn stad’ (hē kuria patris) verwijzen naar vaste uitdrukkingen in familiegrafschriften als ‘mijn
allerzoetste vrouw’ en ‘mevrouw mijn echtgenote’.24 Het begrip philostorgia (liefde), veelvuldig
gebruikt ter karakterisering van relaties binnen een familie, wordt nu ook toegepast op de hou-
ding van de weldoener tegenover (delen van) zijn stad.25 Opvallend is ook het toekennen van
eretitels als ‘vader van de stad’, en voor jongeren ‘zoon’ of’dochter van de stad’, aan weldoeners .26
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We sluiten dit portret van de in zo talrijke inscripties bewierookte weldoener af met een selectie
uit een enkele jaren geleden in de Carische stad Kaunos gevonden eredecreet voor de overleden
‘ster’ van de stad, een zekere Agreophon. De lezer zal talloze van de lüerboven gesignaleerde ele-
menten terugvinden in deze tekst.27

‘Verwarring en terneergeslagenheid verbreidden zich toen Agreophon, zoon van Agreo-
hon, kleinzoon van Diodotos, achterkleinzoon van Artemidoros gestorven was, een hoog-
edelachtbare en zeer adellijke man; verdriet om zijn heengaan overviel iedere burger indi-
vidueel en de stad als geheel. Het volk beijverde zich om hem de eer te verlenen van een
officiële uitvaart naar en bijzetting in een staatsgraf in het gymnasion, in welk gebouw hij
bij zijn leven zo rijkelijk zijn vrijgevigheid had gedemonstreerd; ...het volk herinnerde zich
maar al te goed wat zijn voorvaderen jegens de stad hadden gepresteerd in de vorm van
weldaden uit eigen vermogen en succesvolle gezantschapsreizen. Zijn vader had het ambt
van stephanephoros vervuld tegen rijke betaling, als prytaan zich vrijgevig betoond en de
belangen van de stad ter harte genomen; als gezant was hij op eigen kosten naar de keizer
en de Romeinse stadhouders gereisd.
Agreophon heeft, vanaf het moment dat hij een jongen en een ephebe was, op en-
thousiaste wijze en toen hij eenmaal volwassen man was op volmaakte, grootmoedige
wijze zijn gezindheid jegens zijn vaderstad geëtaleerd. In een en hetzelfde jaar nam hij op
eigen kosten het ambt van gymnasiarch en stephanephoros op zich; bovendien betaalde
hij het volk een bedrag voor dat ambt. Door dat alles toonde hij niet alleen zijn royaliteit
jegens zijn medeburgers maar maakte hij zijn vaderstad tot in het buitenland beroemd.
Aan allen stelde hij overvloedig en rijkelijk olijfolie ter beschikking (d.w.z. in het gym-
nasion); het ambt van gymnasiarch (in het gymnasion) van de Raad van oude mannen ver-
vulde hij zelfs zo vorstelijk dat hij van de stad een officieel getuigschrift kreeg voor zijn
inzet; als agonotheet overtrof hij door zijn uitgaven bij de vierjarige spelen iedereen; ook
als ambteloos burger betoonde hij zich edelmoedig en vrijgevig in zijn dienstbetoon aan
het theaterwezen. De zuiverheid van zijn ziel en karakter waren nog schitterender dan de
door het lot hem opgedragen vrijgevigheid; in zijn leven was hij onpartijdig; de ouderen
respecteerde hij als waren ze zijn vader, met iedereen ging hij ongeacht de leeftijd, liefde-
vol en goed om; hij was in zijn politieke carrière rechtvaardig, in zijn functies onkreuk-
baar, benijdenswaardig om zijn vroomheid; tegenover de zijnen was hij vroom en liefde-
vol, onnavolgbaar in zijn gedrag tegen vrienden, jegens zijn slaven fatsoenlijk en mens-
lievend’.
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NOTEN

1 Plutarchus, Leven van Perikles, cap. 14.
2 H.W. Pkeket, Epigraphica, vol. II. Texts on the

Social History of the Greek World (Leiden
1969) no. 3. Naar verluidt zijn onlangs te
Kyme weer nieuwe eredecreten voor Archippe
gevonden.

3 Zie hiervoor eens en vooral P. Veyne, Le pain
et le cirque. Sociologie historique d’un plura-
lisme politique (Parijs 1976) spec. hoofd stuk 2.

4 Strabo XIV 641; F. Hiller von Gaertringen,
Die Inschriften von Priene, no. 156.

5 Lysias, Or. 25, 12-13.
6 Politica 1321 A 30; P. Veyne, op. cit., 216.
7 Op. cit., 209-217.
8 P. Veyne, op. cit., 272.
9 A. Wilhelm, Jahreshefte Oesterr Arch. Insti-

tut 10 (1907) 19.
10 P. Veyne, op. cit., 274-275, met de noten

251-254.
11 Vgl. de meest recente editie in J. Krauss, Die

Inschriften von Sestos und der thrakischen
Chersones (Bonn 1980) no. 1. regel 30-33.

12 Vgl. de editie van J.H. Oliver, Greek, Roman
and Byzantine Studies (1971) 226 e.v.;de ver-
taalde passage op blz. 228, regel 55-65.

13 Vgl. J. and L. Robert, Bulletin Épigraphique
(1958) no. 476 (vgl. voor het BE blz. 144) en
P.Veyne, op. cit. 288 met noot 318.

14 P. Veyne, op. cit. 288.
15 P. Veyne, op. cit. 288 met noot 318.
16 Vgl. P. Garnsey, ‘Taxatio and Pollicitatio in

Roman Africa’, Journal of Roman Studies 61
(1971) 116-129.

17 De tekst apud P. Garnsey, art. cit. blz. 123
no. 7.

18 Tekst no. 8 op blz. 123 van Garnseys artikel.
19 P. Veyne, op. cit., 280-283.
20 Vgl. A. Wilhelm, Neue Beiträge zur griechi-

schen Inschriftenkunde, vol IV, blz. 43 en spec.
49-52.

21 P. Veyne, op. cit., 280.
22 Vgl. J. Keil – A. Premerstein, Bericht über

eine Dritte Reise in Lydien, blz. 79 no. 109.
23 De teksten uit Lagina en Iasos apud P. Veyne,

op cit., 283.

24 Vgl. de verwijzingen bij P. Veyne, 342 noot
146: vgl. ook blz. 237 en 240 (de notabel als
vader; contra blz. 222 met noot 114, waar ge-
steld wordt dat in het 4e eeuwse Athene de
stad een grote familie is en dat de burgerij de
vader ervan is!); vgl. ook A. Balland, op. cit.
(vgl. noot 27) 208 noot 270.

25 Vgl. C. Panagopoulos in Dialogues d’Histoire
Ancienne 3 (1977) 211 en 214.

26 ‘Filius publicus’ in het Latijn; zie F. Millar,
Journal of Roman Studies 71 (1981) 70 met
noot 40.

27 Vgl. P. Herrmann, Opuscula Atheniensia 10,6
(1971) 36-39. hen spectaculair, net gepubli-
ceerd voorbeeld van grootschalig euergetisme
kan men vinden in A. Balland, Fouilles de
Xanthos, vol. VII: Inscriptions d’époque
impériale du Létôon (Parijs 1981), blz. 173-
224. Het gaat om weldaden van de Lycische
weldoener Opraomas (ca 150 n.Chr.) ten
bedrage van 1.138.000 denarii (plus een niet
precies te berekenen ander bedrag; N.B. een
Romeins senator moest minimaal een vermo-
gen hebben van 1.000.000 sestertiën = 250.000
denarii!!). Naast financiering van bouwprojek-
ten en schenkingen aan leden van sociale cate-
gorieën als daar zijn de stadsraad en de raad
van oude mannen (gerousia), blijkt deze
Lyciër ook grote sommen bestemd te hebben
voor de (op)voeding van de kinderen van de
stadsburgers, voor het verlenen van bruid-
schatten aan arme meisjes (cf. hiervoor S.B.
Pomeroy, Mnemosune, 1982, 115 e.v.), voor
het verstrekken van voedsel aan de penomenoi
= penētes (die burgers die voor hun dagelijks
brood moeten werken) en voor de financiering
van de begrafenis van overleden stadsinwoners.
Deze laatste, meer sociaal gekleurde wel-
doenersactiviteiten verzinken overigens in het
algemeen in het bronnenmateriaal in het niet
vergeleken met de prestigegevoelige bouw-
activiteiten en de financiering van volksfees-
ten (P. Veyne, op. cit. 289). Balland weigert
te spreken van armenhulp door de weldoener.
Opraomas denkt in termen van burgers,
rijke en arme, die beiden geld en goed ont-
vangen van hem. De toch al rijke raadsleden
krijgen zelfs meer dan de gewone burgers.
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De door Petronius als kampioen-patser ge-
tekende vrijgelatene Trimalchio had op
één van de muren van zijn villa een afbeel-
ding laten aanbrengen van zijn verkoping
als slaaf op de slavenmarkt (‘venalicium
cum titulis pictum’; ‘afbeelding van de
slavenmarkt, compleet met opschriften’,
cap. 29.3).
Een in Amphipolis gevonden reliëf uit de
eerste eeuw van de keizertijd toont ons
een slavenkoopman, zijn handelswaar en
zijn herkomst. Bovenaan zien we de
koopman, op zijn doodsbed, met de tradi-
tionele attributen (dodenmaalreliëf); on-
deraan een stoet van acht geketende sla-
ven, met twee vrouwen en twee kinderen,
allen ongeketend en voorafgegaan door
een bewaker met een capuchon op z’n
hoofd; in het midden zien we kerels met
metalen bekkens en met wijnkruiken
gouwen. Wellicht ruilde onze koopman
voornoemde koopwaar tegen slaven in het
onherbergzame Thracische bergland aan
de voet waarvan de Griekse havenstad
Amphipolis lag. Onze koopman is de
voorloper van zijn latere collegae die in de
binnenlanden van Afrika slaven op de kop
tikten via razzia’s en/of ruiloperaties.
De inscriptie luidt:

Α�λïς ΚαπρεÝλιïς, Α�λïυ �πελεà-
θερïς,

ΤιµÞθεïς σωµατÛµπïρïς

‘(Hier ligt) Aulus Caprilius Timotheus,
vrijgelatene van Aulus (Caprilius),

koopman in lichamen (= slaven-
koopman)’

De tekst draagt iets cynisch-lugubers uit:
uitgerekend de Griekse SLAAF Timotheus
gaat, na door zijn Romeinse heer Aulus
Caprilius vrijgelaten te zijn, als diens

agent bijdragen tot de kontinuering van
de slavernij. Helaas weten we niet hoeveel
de agent aan zijn meester moest afdragen
van de winst. Wat Thracië betreft: reeds
Alcibiades bezat in de 5e eeuw v. Chr.
diverse slaven uit dat gebied! Arme berg-
gebieden zijn ‘ideale’ broedplaatsen voor
slaven.

Bron: H.W. Pleket – R. S. Stroud, Supplemen-
turn Epigraphicum Graecum, deel XXVIII (A’-
dam 1982), no. 537.

Een slavenkoopman

Amphipolis: grafreliëf van de slavenkoopman
Aulus Caprilius Timotheus.

 



De publicatie van een wonder

‘Een ander wonder werd op dinsdag 29
november 1960 voltrokken aan Ermióni
Grana uit het dorp Chlomós, die met haar
echtgenoot naar de Kerk kwam op de
ochtend van die dag omstreeks 9.30 uur, en
zij verzochten om een voorbede. Deze vrouw
was elf maanden eerder, tijdens een zwanger-
schap, opgehouden met spreken, daar zij
haar stem volledig was kwijtgeraakt. De
artsen tot wie zij zich had gewend schreven
haar kwaal toe aan de zwangerschap. Maar
ook na de bevalling duurde de aandoening
voort zonder enige verbetering. Op de 28e
november, aan de vooravond van het
wonder, zag Ermióni in haar slaap de Heilige
Spyridon, vergezeld van twee vrouwen die
gekleed waren in zeer kostbare gewaden. En
Hij moedigde haar aan naar Zijn Kerk te
komen teneinde genezing te vinden. Zodra
zij ’s morgens was ontwaakt gaf zij haar
huisgenoten door gebaren te verstaan dat zij
haar naar de Kerk van de Heilige moesten
brengen, en zo geschiedde. Op het tijdstip
dat de voorbede werd gezonden en ten over-
staan van de aanwezige gelovigen bracht
Ermióni geluid voort. En toen de priester
een gebed omhoog zond om herstel van haar
gezondheid, voltrok zich onder de ogen van
de aanwezigen het wonder! De tot op dat
moment stomme Ermióni begon te spreken,

krachtig en duidelijk, en de Heilige te
danken voor haar genezing’.
Deze wonderbaarlijke genezing, ontleend
aan het archief van de kerk van de Heilige
Spyridon in Corfu, is samen met een aantal
andere wonderen van deze heilige gepubli-
ceerd in een boekje dat men ter plaatse kan
kopen.1 Ik spreek hier zonder aarzelen van
een wondergenezing, al zal een geneeskundig
geschoolde lezer wellicht een volkomen
natuurlijke, medische verklaring voor het
gebeurde kunnen geven. Voor de godsdienst-
historicus die is geïnteresseerd in de reli-
gieuze ervaring van de gelovige mens, geldt
eenvoudig datgene als wonder wat deze
gelovige als zodanig herkent. Vanuit dat ge-
zichtspunt zijn objectieve criteria voor de
vaststelling van een goddelijk, bovennatuur-
lijk  ingrijpen  niet  terzake.  Sommige
problemen waarmee kerkelijke autoriteiten
die een zalig- of heiligverklaring voorberei-
den worden geconfronteerd, blijven de gods-
diensthistoricus bespaard.2
Dat de genezing van Ermióni, en andere
wonderen van de H. Spyridon, in een boekje
gepubliceerd zijn, is niet uitzonderlijk. In het
algemeen wordt in mirakelplaatsen een grote
voortvarendheid aan de dag gelegd bij het
wereldkundig maken van wonderen. De
gelovige aan wie het wonder is geschied heeft
er behoefte aan, zijn dankbaarheid te uiten
en zijn vreugde te delen, mogelijk niet
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zonder trots over de onderscheiding die hem
is ten deel gevallen. Voor degenen die er uit
hoofde van hun (religieuze) functie, of hun
nering, bij betrokken zijn, kunnen daarnaast
propagandistische motieven en rivaliteit met
andere mirakelplaatsen een rol spelen. In de
oudheid lag dat niet veel anders, maar in het
algemeen werden de wonderen toen op een
andere manier gepubliceerd. Wij lezen dat
bijvoorbeeld bij Pausanias (II 27, 3), die het
beroemde heiligdom van Asklepios in Epf«
dauros bezocht heeft in de tweede eeuw n.
Chr.: ‘Er staan steenplaten op het heilige ter-
rein, in mijn tijd nog zes, maar vroeger ston-
den er meer; daarop staan inscripties met de
namen van de mannen en vrouwen die zijn
genezen door Asklepios, voorts de kwaal
waaraan ieder geleden heeft, en hoe hij
werd genezen. Zij zijn in de Dorische taal
geschreven’.
Van de zes stelai die Pausanias nog gezien
heeft zijn aan het einde van de vorige en het
begin van deze eeuw drie en een stuk van een
vierde in Epidauros teruggevonden, die
tezamen 70 wondergenezingen bevatten. Op
grond van de lettervormen kunnen zij geda-
teerd worden in de tweede helft van de
vierde eeuw v. Chr. Bovenaan de eerste stele
staat de titel van de hele verzameling: GENE-
ZINGEN VAN APOLLO EN ASKLEPIOS.
Het valt echter op dat Apollo in de beschre-
ven wondergenezingen geen directe rol
speelt.
Kleinere stukken van soortgelijke verzame-
lingen wondergenezingen zijn teruggevon-
den in de Asklepieia van Lebena op Kreta
(2e eeuw v. Chr.) en van Rome (begin 3e
eeuw n. Chr.).3 Waarschijnlijk gaan deze
verzamelingen terug op de individuele dank-
inscripties van de genezen patiënten, die
veelal op vergankelijk materiaal (hout) ge-
schreven zullen zijn geweest. Een aantal
dergelijke losse genezingsinscripties op steen

zijn wel bewaard gebleven en teruggevonden
in verschillende Asklepieia.
De dankbare patiënten kenden in de oudheid
nog een andere manier om het wonderbaar-
lijke verhaal van hun genezing bekend te
maken, en wel als beeldverhaal op een mar-
meren wijrelief. Zulke wijreliefs kennen wij
vooral uit de Asklepieia van de Piraeus en
Athene, en uit de heiligdommen van
Amphiaraos in Oropos en Rhamnous, die
nauwelijks verschilden van Asklepieia.
In wat volgt zullen wij met enkele patiënten,
wier ‘case histories’ op de Epidaurische
stelai vermeld staan, nader kennis maken.
Deze Epidaurische wondergenezingen wor-
den hier aangeduid met het volgnummer dat
zij in de totale verzameling hebben. Voor de
Griekse tekst zij men verwezen naar de
Appendix.

Procedure

Epidauros 5: ‘Een knaap, stom. Deze kwam
naar het heiligdom vanwege zijn stem. Toen
hij het voorbereidende offer gebracht had en
de gebruikelijke handelingen had verricht,
keek de jongen die bij de god in dienst is als
vuurdrager de vader van de knaap aan en
beval hem, te beloven dat hij binnen een
jaar, als hij had verkregen waarvoor hij was
gekomen, het dankoffer voor de genezing
zou brengen. En plotseling sprak de knaap:
Dat beloof ik. Zijn vader, stomverbaasd,
vroeg hem het nog eens te zeggen: en hij zei
het nog eens, en daarna werd hij gezond’.
Over het voorbereidende offer dat een patiënt
bij aankomst in het heiligdom moest
brengen, zijn wij met betrekking tot het
Amphiareion van Oropos wat vollediger inge-
licht, dank zij Pausanias (I 34, 5) en een ter
plaatse gevonden wijrelief.4 Men bracht eerst
een reinigingsoffer bestaande in een varken,
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en offerde dan een ram. Op het vel van deze
ram sliep men vervolgens in liet heiligdom, in
afwachting van een droomverschijning van
de god. Want een genezing direct bij aan-
komst, zoals van de stomme knaap hier-
boven, is uitzonderlijk. Gewoonlijk moest
men een of meer nachten in het heiligdom
slapen. De technische termen daarvoor zijn
in het Grieks enkatheúdein, enkoimâsthai,
enkatakoimâsthai; in het Latijn incubare,
vanwaar men wel spreekt van incubatiehei-
ligdommen.
Het gebruik, te slapen op het vel van het
offerdier, was niet beperkt tot het Amphia-
reion van Oropos. Wij zien het ook op wij-
reliefs uit het Amphiareion van Rhamnous
en de Asklepieia van Athene en de Piraeus.
Een voorbeeld uit dit laatste heiligdom is
afgebeeld in Fig. 1 (ca. 400 v. Chr.).5 In het
midden ligt de patiënte op een bank die is

bedekt met een vel. Haar familieleden staan
links, de rechterhand in aanbidding geheven.
Rechts zijn Asklepios en Hygieia weergege-
ven, duidelijk groter dan de mensen, zoals
dat goden betaamt. Asklepios strekt zijn
genezende handen uit naar de rechterschou-
der van de zieke. Of in Epidauros de patiën-
ten ook op het vel van een geofferd dier
sliepen, weten wij niet. Het lijkt niet onwaar-
schijnlijk, gezien de verbreidheid van deze
praktijk, die zeker zal hebben bijgedragen
tot het induceren van een droomverschijning
van de god.
Bij de genezing van zijn patiënten volgde
Asklepios verschillende methoden, die ge-
deeltelijk overeenkomen met de middelen
die de Griekse artsen ten dienste stonden,
maar voor een ander deel de mogelijkheden
van de medische praktijk in die dagen verre
te boven gingen. Soms gaf Asklepios aan de
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zieke in wiens droom hij verscheen goede
raad in de vorm van leefregels, dieetadviezen
en recepten. De tekst op blz. 195 is daarvan
een bijzonder uitvoerig voorbeeld. Een
andere keer diende hij zelf een medicijn toe,
zoals in de volgende tekst.
Epidauros 41: ‘Erasippa uit Kaphyai, wor-
men (?). Zij had een opgezette buik en was
helemaal opgezwollen en kon niets binnen-
houden. Zij sliep in het heiligdom en zag een
droomgezicht. Zij droomde dat de god haar
buik masseerde en haar kuste. Daarna gaf hij
haar een beker met een medicijn erin, en
gelastte haar dat op te drinken en vervolgens
te vomeren. En zij braakte en bevuilde haar
hele gewaad. En toen het dag was geworden
zag zij dat haar gewaad onder het vuil zat
dat zij had uitgebraakt, en daarna was zij
gezond’.
Op een fragment van een votiefbasis uit
het Atheense Asklepieion (Fig. 2, ca. 350 v.
Chr.)6 reikt Asklepios een bekertje met
medicijn aan aan de links staande patiënte.
Van Asklepios is alleen de rechterhand met
het bekertje, een deel van het gewaad, en
zijn door een slang omwonden statte zien.
Een tweede fragment met zijn hoofd is hier
niet afgebeeld.
Maar Asklepios beperkte zich niet tot het
toedienen van medicijnen. Anders dan de
antieke Griekse artsen verrichtte hij ook
ingrijpende operaties. Twee voorbeelden
kunnen daarvan een indruk geven.
Epidauros 13: ‘Een man uit Torone, bloed-
zuigers. Hij sliep in het heiligdom en zag een
droomgezicht. Hij droomde dat de god met
een mes zijn borst opensneed, de bloedzui-
gers eruit haalde, hem die in zijn handen gaf,
en zijn borst weer dichtnaaide. Toen de dag
was aangebroken kwam hij naar buiten met
de ondieren in zijn handen, en hij was ge-
zond. Hij had ze binnengekregen door ze op
te drinken in een drankje, waar zijn stief-

moeder ze arglistig in gedaan had.’
Epidauros 27: ‘Een man met een abces in
zijn buik. Hij sliep in het heiligdom en zag
een droomgezicht. Hij droomde dat de god
opdracht gaf aan de helpers in zijn gevolg,
hem (de patiënt) vast te grijpen en vast te
houden, opdat hij zijn buik kon opensnijden.
De man trachtte te vluchten, maar zij grepen
hem en bonden hem vast aan een deurknop.
Vervolgens sneed Asklepios zijn buik open,
nam het abces weg, en naaide hem weer
dicht, en hij werd bevrijd van zijn boeien. En
daarop kwam hij gezond naar buiten, maar de
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vloer in het heiligdom zat onder het bloed’.
Bij deze laatste ingreep blijkt dat Asklepios
zo nodig over een paar potige ziekebroeders
kon beschikken. Zij komen ook voor op een
wij relief uit het Atheense Asklepieion (Fig.
3, 4e eeuw v.Chr.).7 Rechts staan Asklepios
en Hygieia (hun bovenlichamen zijn verloren
gegaan). Asklepios strekt zijn rechterhand
uit naar de in een deken gewikkelde zieke,
die door twee helpers op een bed wordt ge-
legd.

Geloof

De twee operaties, vermeld in Epidauros 13
en 27, waren voor Griekse artsen in de oud-
heid niet mogelijk, en sommige andere in de
Epidaurische genezingsinscripties beschreven
operaties, zoals bijvoorbeeld die van Arista-
gora uit Troizen, met wie wij nog zullen
kennis maken, zouden zelfs hedendaagse
chirurgen voor problemen plaatsen. Dat

brengt ons op het punt van de geloofwaar-
digheid van de genezingsinscripties. Wij
geloven niet dat zulke operaties mogelijk
waren, wij zijn er zelfs van overtuigd dat ze
niet mogelijk waren. Maar wij moeten goed
bedenken dat dat van geen enkel belang is.
Het wonder bestaat voor wie het gelooft.
Van belang is niet of wij het geloven, maar
of de bezoekers van de Asklepieia in de oud-
heid het geloofden. Nu konden zich daar
toch wel problemen voordoen, want niet
iedere antieke Griek was bereid alles te
geloven. Enige deskundige begeleiding was
soms vereist, en ook daarin voorzien de
inscripties.
Epidauros 3: ‘Een man die geen kracht had
in al de vingers van zijn hand op één na,
kwam als smekeling naar de god. Toen hij de
votiefpaneeltjes in het heiligdom bekeek
betoonde hij zich ongelovig tegenover de
genezingen en dreef een beetje de spot met
de opschriften. Hij sliep in het heiligdom en
zag een droomgezicht (---Asklepios ver-
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schijnt, geneest de hand, en vraagt dan) of
hij nog ongelovig zou zijn ten aanzien van de
opschriften op de paneeltjes in het heilig-
dom, en hij zei van niet. “Daar gij nu eerst
hierin niet geloofdet, hoewel zij niet onge-
loofwaardig zijn, zal voortaan – zei Askle-
pios – uw naam Ongelovige zijn”. En toen
het dag was geworden kwam hij gezond naar
buiten’.
Epidauros 4: ambrosia uit Athene, aan een
oog blind. Zij kwam als smekelinge naar god.
Terwijl zij in het heiligdom rondliep, lachte
zij om enige der genezingen als zijnde onge-
looflijk en onmogelijk, dat lammen en blin-
den genezen zouden worden alleen door het
zien van een droomgezicht. Zij sliep in het
heiligdom en zag een droomgezicht. Zij
droomde dat de god haar verscheen en zei,
dat hij haar gezond zou maken, maar dat hij
dan wel van haar verlangde dat zij als hono-
rarium een zilveren votiefvarken in het
heiligdom zou opstellen als herinnering aan
haar domheid. Na die woorden sneed hij het
zieke oog open en goot er een geneesmiddel
in. En toen het dag was geworden kwam zij
gezond naar buiten’.
Is het toeval dat Ambrosia uit Athene komt,
waar enerzijds het Asklepieion vanaf zijn
stichting in 420/419 v. Chr. een toenemende
bloei beleeft, anderzijds in het begin van de
vierde eeuw Aristophanes een aanzienlijk
deel van zijn komedie Ploutos vult met een
verslag van een nacht in een Asklepiosheilig-
dom? Het is opmerkelijk dat niets in Aristo-
phanes’ beschrijving in strijd is met de gang
van zaken, zoals wij die uit epigrafische en
archeologische documenten kennen. Geen
onvertogen feit, zou men kunnen zeggen,
maar onvertogen woorden genoeg.8

De Epidaurische inscripties laten er geen
twijfel over bestaan: wie genezen wil worden
moet geloven, en vertrouwen hebben in de
wonderbare macht van de god. Asklepios

zegt het heel uitdrukkelijk in de volgende
tekst.
Epidauros 37: ‘Kleimenes uit Argos, verlamd
van lichaam. Deze kwam naar het heiligdom
en sliep er en zag een droomgezicht. Hij
droomde dat de god een rode wollen draad
(?) om zijn lichaam wond, en hem voor een
bad een eindje buiten het heiligdom bracht
naar een meertje, waarvan het water uitzon-
derlijk koud was. Toen hij zichzelf angstig
voelde, zei Asklepios dat hij die mensen die
daarvoor te angstig waren niet zou genezen,
maar alwie naar hemzelf in zijn heiligdom
toekwam vol goede hoop, dat hij zo iemand
helemaal geen kwaad zou doen, maar gezond
zou laten vertrekken. Toen hij was ontwaakt
baadde hij en ging ongedeerd heen’.
En dan zijn er ook altijd mensen, wier gods-
dienstigheid recht evenredig is met de nood
waarin zij verkeren, en die, als alles weer
goed gaat, Asklepios maar al te gemakkelijk
vergeten. Voor hen is het geval van Hermon
uit Thasos zeer instructief.
Epidauros 22: ‘Hermon uit Thasos. Deze was
blind en hij (Asklepios) genas hem. Toen hij
daarna het loon voor de genezing niet
afdroeg maakte de god hem wederom blind.
Toen hij aankwam en opnieuw in het heilig-
dom sliep maakte hij hem gezond’.

Droom

Wij hebben nu al enige malen gezien dat het
bezoek van een zieke aan het Asklepieion
culmineerde in een droomverschijning van de
god, die op een of andere wijze de genezing
bewerkstelligde. Dat was ook de normale
gang van zaken, al zijn er wel uitzonderingen.
Wij moeten ons ervoor hoeden dat wij deze
droomverschijningen niet anachronistisch be- 
schouwen, en denken dat die vreemde won-  
deren alleen daarom konden gebeuren, om-
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dat het allemaal slechts een droom was.
Voor de betrokkenen was de verschijning
van de god in de droom een echte, reële ver-
schijning. De realiteit van de goddelijke in-
greep werd bewezen, niet alleen in algemene
zin door de herwonnen gezondheid, maar
ook door zulke concrete details als de plas-
sen bloed die ’s ochtends na de nachtelijke
operatie op de vloer werden aan getroffen, of
de operatief verwijderde voorwerpen die de
patiënt bij het ontwaken in zijn hand hield.
Over de psychologische achtergrond van de
r merkwaardige religieuze ervaring die zo’n
droomverschijning geweest moet zijn, laat
het droge relaas van de genezingsinscripties

in het algemeen weinig doorschemeren. In
dat opzicht hebben wij meer aan de zieke-
lijke Aelius Aristides, die vanaf 144 n.Chr.
chronisch door droomverschijningen van
Asklepios is bezocht, en daarvan uitvoerig
vertelt in zijn Hieroi Logoi. Laat ik een
passage citeren.9 ‘Het werd op de meest
duidelijke wijze geopenbaard, juist zoals tal-
loze andere dingen de aanwezigheid van de
god manifesteerden. Want het was alsof ik de
god kon aanraken, en alsof ik kon waarne-
men dat hij er zelf aankwam. Alsof ik halver-
wege tussen slapen en waken was (µÛσως
�øειν Åπνïυ καd �γρηγÞρσεως), wilde op-
kijken, en gekweld werd door de angst dat
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hij te snel zou vertrekken. Alsof ik mijn oren
gespitst had om te luisteren, half als in een
droom, half als wakend (τa µbν �ναρ,
τa δb �ς Åπαρ), rechtopstaande haren,
vreugdetranen,...’. De zelfde schemertoe-
stand die zich aan de patiënt voordoet als
een verhoogde graad van bewustzijn, en
waarin hij de lijfelijke, tastbare aanwezigheid
van de god ervaart, lijkt te zijn aangeduid
op sommige wijreliefs. Op een relief uit
het Atheense Asklepieion (Fig. 4, 4e eeuw v.
Chr.)10 is de zieke niet slapend weergegeven.
Hij zit enigszins opgericht en strekt zijn
rechterhand uit in de richting van Asklepios,
die naast zijn bed zit en de linkeronderarm
van de patiënt lijkt aan te raken. Rechts, bij
liet hoofdeinde van het bed, staat een
tweede godheid, waarschijnlijk een van
Asklepios’ zonen. Links zien wij familie-
leden van de patiënt.
In sommige gevallen bezitten wij van een-
zelfde verschijning een tweevoudig verslag,
dat zowel het ‘subjectieve’ relaas van de
dromer, als de ‘objectieve’ ooggetuigeverkla-
ring van wakende omstanders omvat.
Epidauros 17: ‘Een man werd aan zijn teen
genezen door een slang. Deze was er ernstig
aan toe door een kwaadaardige zweer aan
zijn teen. Overdag droegen ziekebroeders
hem naar buiten, waar hij op een zetel zat.
Toen de slaap hem had overmand, kwam in
die tijd een slang uit het heiligdom te voor-
schijn, genas zijn teen met zijn tong, en ging
na dat gedaan te hebben weer terug het
heiligdom in. Toen de man ontwaakte, en
gezond bleek, vertelde hij dat hij een droom-
gezicht had gezien: hij droomde dat een
schone jongeling een geneesmiddel op de
wond strooide’.
In de waarneming van de omstanders heeft
Asklepios deze man genezen in de gedaante
van, of door middel van, een slang die de
wond likte (genezingen door de slangen en

honden die in de Asklepieia verbleven
kwamen vaker voor), maar tegelijkertijd zag
de zieke in zijn droom hoe hij werd behan-
deld door een god in mensengedaante (een
van Asklepios’ zonen?). Een wijrelief uit het
Amphiareion van Oropos (Fig. 5, ca. 375 v.
Chr.)11 toont een parallel geval. Blijkens de
inscriptie is het relief door een zekere
Archinos aan Amphiaraos gewijd. Links is
Archinos staande afgebeeld terwijl Amphia-
raos, aanmerkelijk groter weergegeven, zijn
rechterschouder behandelt. Rechts daarvan
en iets meer op de achtergrond zien wij nog-
maals Archinos: hij ligt op een bank te
slapen en een slang likt zijn rechterschouder.
Archinos’ genezing is dus twee maal uitge-
beeld, rechts zoals omstanders het zagen, en
links zoals hij het zelf droomde. De staande
figuur geheel rechts is vermoedelijk opnieuw
Archinos, met eerbiedig geheven rechterhand
dank brengend voor zijn genezing. Achter de
rustbank staat een pilaar met een votiefpinax,
waarschijnlijk als aanduiding van de omge-
ving waarin een en ander zich afspeelt, maar
misschien bedoeld als een verwijzing naar
Archinos’ eigen wijrelief, volgens een soort
Drostecacaobuseffect.

Asklepios’ veelzijdigheid

De aard van de kwalen waarvoor men in
Epidauros genezing zocht is zeer gevarieerd;
Asklepios heeft meer van een ouderwetse
huisdokter dan van een medisch specialist.
Op de stelai met genezingsinscripties zijn
zelfs enkele gevallen opgenomen die in het
geheel niet medisch van aard zijn, maar ver-
loren voorwerpen of vermiste personen be-
treffen. En er is een, helaas erg beschadigd
en daardoor nogal raadselachtig, verhaal van
een vistransporteur, die voor het niet na-
komen van een gelofte aan Asklepios werd
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gestraft met een niet meer precies te achter-
halen onnatuurlijk gedrag van zijn vissen. De
man beleed daarna in het openbaar zijn
schuld. Zulk een openbare schuldbelijdenis is
een standaardelement in de rond een half
millennium later ontstane ‘biechtinscripties*
uit Klein Azië, maar in de klassieke Griekse
context is deze biecht van de visvervoerder
weinig minder verrassend dan het gedrag van
zijn vissen.12

Ten slotte bevatten de Epidaurische stelai
een aantal gynaecologische gevallen, betrek-
king hebbend op onvruchtbaarheid, proble-
matische zwangerschappen en moeilijke be-
vallingen. De eerste, en wellicht meest geci-
teerde, van de wondergenezingen behoort
tot deze groep.
Epidauros 1: ‘Kleo was vijfjaren zwanger.
Zij kwam toen zij reeds vijf jaren zwanger
was als smekelinge naar de god en sliep in
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het heiligdom. Zodra zij (de volgende dag)
het heiligdom had verlaten en buiten het
heilige terrein was, baarde zij een zoon, die
direct na zijn geboorte zich eigenhandig aan
de bron waste en samen met zijn moeder
rondliep. Als dank voor deze genade schreef
zij op haar wijgeschenk: Niet de grootte van
het wijpaneeltje vraagt verwondering, maar
het goddelijk wonder. Vijf jaren immers
droeg Kleo de last in haar buik, tot zij in de
tempel sliep en hij haar gezond maakte’.

Redactie

De bevalling van Kleo is het enige geval in de
Epidaurische verzameling, waarde oorspron-
kelijke tekst van het door de genezene zelf
geplaatste wijgeschenk letterlijk wordt geci-
teerd (hierboven voor de duidelijkheid cur-
sief gedrukt), en dat geeft ons de mogelijk-
heid de redacteurs van de verzameling (waar-
schijnlijk de priesters van het heiligdom) op
de vingers te kijken. Het wonderlijkste in de
tekst van Kleo zelf is, dat zij vijf jaren
zwanger is geweest. Als wij dit enigszins
anders formuleren – dat gedurende vijfjaren
de indruk bij haar bestond dat zij zwanger
was –, dan zijn mogelijke medische verkla-
ringen voor het verschijnsel al in de Hippo-
kratische geschriften te vinden.13 De redac-
teuren hebben in hun ‘parafrase’ een tweede
wonderlijk element toegevoegd: het na een
vijfjarige zwangerschap geboren kind blijkt
onmiddellijk na de geboorte te beschikken
over de vaardigheden van een kleuter.
De hand van de redactie valt nergens anders
zo duidelijk waar te nemen, maar er zijn nog
een aantal gevallen waar men een zekere arg-
waan moeilijk kan onderdrukken, met name
waar sprake is van straf voor ongeloof of
voor het niet nakomen van verplichtingen.
Ook bij de volgende tekst, die wel erg duide-

lijk suggereert dat men beter naar Epidauros
kan gaan dan naar het op ongeveer 40 km
afstand gelegen Asklepieion van Troizen,
waar men geopereerd werd door nauwelijks
gekwalificeerde coassistenten, zal men ge-
neigd zijn een zekere kleuring door de Epi-
daurische redactie te vermoeden.
Epidauros 2 3: ‘Aristagora uit Troizen. Zij
had een lintworm in de buik, en sliep in het
heiligdom van Asklepios in Troizen, en zag
een droomgezicht. Zij droomde dat de zonen
van de god — hij zelf was niet aanwezig
maar bevond zich in Epidauros - haar hoofd
eraf sneden, maar toen zij niet in staat
bleken het er weer aan te zetten, zonden zij
iemand om Asklepios zelf te halen. Onder-
tussen breekt de dag aan, en de priester, in
wakende toestand, ziet duidelijk het hoofd
van de romp gescheiden. De daarop volgende
nacht zag Aristagora een droomgezicht. Zij
droomde dat de god, uit Epidauros gearri-
veerd, het hoofd weer op de nek bevestigde.
Vervolgens sneed hij haar buik open, haalde
de lintworm eruit, en naaide hem weer dicht,
en daarna was zij gezond’.

Ten slotte keren wij via Corfu weer naar de
moderne tijd terug, met een aanhaling uit
het wonderenboekje van de Heilige Spyri-
don, waaruit ik in het begin ook al heb geci-
teerd.14 Er is een zekere gelijkenis met de
wondergenezing van Aristagora in de manier
waarop de wondermacht van Spyridon groot
wordt afgeschilderd, enigszins ten koste van
de wonderdoener van Kephallenia, de Heilige
Gerasimos, die een paar jaar geleden op on-
fortuinlijke manier in het nieuws is gekomen
toen stukjes van zijn stoffelijk overschot
door een al te pragmatisch ingestelde bis-
schop te gelde werden gemaakt.15

‘Van het volgende wonder bestaat een proces
verbaal d.d. 14 december 1948, bewaard in
het archief van de kerk van de heilige. Het
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luidt als volgt: Angelikí Papaphioritou was
geboren te Argostólion op Kephallinia; in
1948, toen zij 42 jaar oud was, woonde zij in
Patre, en zij was ongehuwd. Een tiental jaren
geleden was zij getroffen door een helse
zenuwaanval, waarvan zij de beproeving
gedurende geruime tijd onderging. De me-
dische wetenschap kon haar niet genezen. Zij
werd niettemin naar de kerk van de Heilige
Gerasimos gebracht, waar zij wel werd
genezen. In october 1948 werd zij andermaal
getroffen door een helse zenuwcrisis, welke
haar geducht kwelde en slechts bij korte
tussenpozen afliet. Zij werd andermaal naar
de kerk van de Heilige Gerasimos in Kephal-
linia gebracht, alwaar zij ook gedurende ver-
scheidene dagen verbleef, echter zonder
genezen te worden. Plotseling op een dag
toen de zenuwcrisis haar in zijn macht had,
riep zij tegen haar verwanten, die haar had-
den vergezeld: “Hier blijven wij niet. Naar
Spŷro (koosnaam van de Heilige Spyrídon)
zullen wij gaan”. Haar verwanten brachten
haar naar Pátre zonder dat zij was genezen.
Op de 11e december, de dag waarop in
Kérkyra het driedaagse feest van de Heilige
Spyridon begint, kwam zij heel vroeg in
Kérkyra aan vergezeld van haar moeder en
andere verwanten. Zij werd naar de Kerk ge-
bracht alwaar zij bleef tot de volgende dag,
12 december, en de Hogepriesterlijke Litur-
gie bijwoonde. Zij bevond zich, ineengezakt,
achterin de Kerk in het rechter deel. Op het
tijdstip van de grote Intocht, juist toen de
Priesters uit de poort van het Heilige Vîma
waren getreden met de Heilige Voorwerpen
in hun handen, werd de zieke plotseling ge-
troffen door een aanval van de helse zenuw-
crisis en schreeuwde met een vreselijk geluid:
“Ik ga weg Spŷro! De ga weg Spŷro!” En on-
middellijk kwam er uit haar mond een sterke
luchtstroming, die er uitzag als witte rook,
en zij vond genezing en werd gezond. En op

haar knieën ging zij, samen met haar moeder,
de voeten kussen van het heilige Stoffelijk
Overschot, dat rechtop was neergezet ter
aanbidding (---). Sedertdien is de genezene
volkomen gezond gebleven.’

NOTEN

1 R. Kaloudi, Bíos kaì thaúmata Hagíou Spyrí-
donos (1970) 85 e.v.

2 Zie bv. R. Auwerda over de zaligverklaring
van Peerke Donders, De Volkskrant 15 mei
1982.

3 Lebena: Inscriptiones Creticae I, XVII, No. 8-
16; Rome: Inscriptiones Graecae Urbis
Romae 148.

4 Athene NM 1395: Van Straten (1981) 84 en
Fig. 14.

5 Piraeus 405: Van Straten (1981) 98 en Fig.
41. Andere wijreliefs met de zieke liggend op
een vel of vacht: Asklepieion Athene: Athene
NM 2488 en 2505, Hausmann (1948) 181
Nos. 172 en 173. – Amphiareion Oropos: B.
Ch. Petrakos, Ho Oropós (1968) pi. 41 b. –
Amphiareion Rhamnüus: Athene NM 1397,
Hausmann (1948) 169 No. 32.

6 Athene NM 2455: L. Beschi, Archeologia
Classica 21 (1969) 216 e.v.

7 Athene NM 2373: Van Straten (1976) 3 en
Fig. 7.

8 Ahstophanes, Plutus 627-747; zie echter ook
E. Roos ‘De incubationis ritu per ludibrium
apud Aristophanem detorto’, Opuscula Athe-
niensia 3 (1960) 55-97.

9 C. A. Behr, Aelius Aristides and the Sacred
Tales (1968) 230, II 31-32.

10 Athene NM 1841: Van Straten (1976) 3 en
Fig. 8.

11 Athene NM 3369: Van Straten (1976) 4 en
Fig. 10; voor de ogen zie Van Straten (1981)
124 e.v. No. 16.1.

12 Epidauros 47; vgl. SEG 22, 280; F. Kudlien,
Beichte und Heilung, Medizin-historisches
Journal 13 (1978) 5-6, maar zie H.W. Pleket,
‘Religieus history as the history of mentality’,
in H.S. Versnel (ed.), Faith, Hope and Wor-
ship (Leiden 1981) 180.

13 Zie Herzog (1931) p. 71 e.v.
14 Kaloudi (zie noot 1) 75 e.v.
15 N. Pelgrim, Schandalen hollen Griekse kerk

uit, De Volkskrant 12 dec. 1979.
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De spijsvertering van M. Iulius Apellas
Een kuur in het Asklepieion van Epidauros, omstreeks 160 n. Chr.

‘Onder het priesterschap van P. Aelius Antiochus.
Ik, M. lulius Apellas, Karier uit Mylasa, werd hierheen ontboden door de god, daar
ik veelvuldig ziek werd en aan spijsverteringsstoomissen leed. Tijdens mijn reis per
schip hierheen beval hij mij in Aigina, mij niet te veel op te winden. En toen ik in
het heiligdom was aangekomen, beval hij mij gedurende twee dagen mijn hoofd te
bedekken, gedurende welke er regenbuien kwamen, kaas en brood tot mij te
nemen, selderij met sla, mijzelf eigenhandig te wassen, mij te trainen in hardlopen,
citroenschillen – te weken in water – tot mij te nemen, bij de Akoai in het badhuis
mijzelf tegen de muur te schuren, wandelingen te maken over de bovengalerij, te
schommelen, mij met een laag slijk te bedekken, barvoets rond te wandelen, alvo-
rens mij in het badhuis in het hete water te begeven mijzelf met wijn te overgieten,
mijzelf alléén te wassen en een Attische drachme aan de badman te geven, een geza-
menlijk offer te brengen aan Asklepios, Epione en de Eleusinische godinnen, melk
met honing tot mij te nemen. Toen ik op een dag enkel melk had gedronken, zei
hij: ‘Doe honing in de melk opdat deze kan doorbreken’. Toen ik de god bad mij
sneller te verlossen, droomde ik dat ik geheel ingesmeerd met mosterd en zout aan
de kant van de Akoai uit het heiligdom naar buiten kwam, en dat er een jongetje
met een walmend wierookvat voor mij uit liep, en dat de priester zei: ‘U bent gene-
zen, en nu moet u het honorarium betalen’. En ik deed wat ik (in mijn droom) had
gezien, en toen ik mij met het zout en de vochtige mosterd had ingesmeerd deed het
pijn, maar toen ik mij waste deed het geen pijn meer. Dat speelde zich af in negen
dagen sedert mijn komst. Hij raakte ook mijn rechterhand en mijn borst aan, en
toen ik de volgende dag een reukoffer bracht schoot de vlam omhoog en zengde
mijn hand, zodat er zelfs blaren opkwamen; maar na korte tijd werd de hand beter.
Toen ik nog langer bleef, zei hij mij dille met olijfolie te gebruiken tegen de hoofd-
pijn; maar ik had helemaal geen hoofdpijn; daar overkwam het mij dat ik bij mijn
letterenstudie last van stuwing kreeg; ik gebruikte de olie en werd van de hoofdpijn
verlost. Gorgelen met koud water tegen een gezwollen huig – want ook daarover
had ik de god geconsulteerd –; hetzelfde tegen gezwollen amandelen. Hij beval mij
ook deze dingen op te schrijven. Dankbaar, en gezond geworden, vertrok ik.’

(IG IV2 l, 126; zie ook Syll3 1170 met commentaar van O. Weinreich)

Opmerking over Akoai. In andere Griekse inscripties komt deze term voor als aanduiding van de ver-
horende oren van een god. In Apellas* tekst wordt tweemaal naar de Akoai verwezen als plaatsaandui-
ding; wellicht gaat het hier om een in het oog springend monument waarop Asklepios’ verhorende
oren waren weergegeven.

 



Een mens wil wel eens wat. Maar ... een mens is maar een mens. Dit zijn twee waarheden en uit
de botsing van deze waarheden is een vurige vonk ontsprongen, die we zien gloeien of branden
in de tabellae defixionum of welde vloektabletten. Zij bestrijken maar een fractie van het grote
gebied der epigrafiek, maar samen met de votiefinscripties en de grafepigrammen, misschien
méér nog dan deze, geven deze teksten ons een inzicht in de diepste zieleroerselen van mensen
in de antieke wereld.
Door zijn omvang schrikt het totale dossier van deze teksten in ieder geval niet af: we hebben
tegen de twaalfhonderd vloektabletten over en de inscripties zijn merendeels kort. Weliswaar is
de inhoud meermalen cryptisch, bovendien doorspekt met abacadabra, maar dan zijn er tot ons
geluk toch altijd weer specialisten die het juist fijn vinden dergelijk gebrabbel te ontcijferen en
van commentaar te voorzien. Het werkelijke probleem schuilt, zoals steeds in de epigrafiek, in
de vraag hoe en waar men deze inscripties moet zoeken. Er zijn twee uitvoerige, maar oude, ver-
zamelingen: R. Wünsch verzamelde alle in Attica gevonden defixiones in het Corpus Inscriptio-
num Atticarum (IG III, 3) in 1897, en A. Audollent gaf in 1904 alle andere bekende defixiones
uit de rest van de Grieks-Romeinse wereld uit in Defixionum Tabellae (Parijs 1904). Maar in de
kleine eeuw die sindsdien verlopen is, is er veel gegraven en veel gevonden. Verschillende aanvul-
lende collecties zijn later gepubliceerd1 en degene die alles wat er is wil kennen, moet de jaar-
lijkse overzichten in AE, BE en SEG (zie algemene inleiding hierboven blz. 144) doornemen.
Vrijwel jaarlijks publiceert men wel nieuw gevonden tabletten: er is heel wat afgehaat in de
Oudheid.
Een defixio (lett. vasthechting) is een meestal op lood gekraste tekst die in een graf, of minder
vaak, in een bron of put wordt gedeponeerd. Een god of demon van de onderwereld, of de
gestorvene die het graf bewoont krijgt de opdracht – minder vaak het verzoek – om de veelal
anonieme auteur te helpen een welomschreven doel te bereiken. Daar dit doel vrijwel steeds een
drastisch nadeel voor een andere sterveling impliceert en er vaak dwang in woord en daad bij te
pas komt, rangschikt men de defixiones onder zwarte magie ofschademagie: zij mogen het dag-
licht niet zien en brengen, eenmaal toevallig ontdekt, grote beroering teweeg. Ter illustratie en
tevens als uitgangspunt voor diverse aspecten van ons onderwerp citeer ik een inscriptie uit een
stadje Tuder in Umbrië uit de keizertijd: (CIL XI, 4639) ‘Voor het behoud van de colonia en de
orde der decurionen (de leden van de stadsraad) en het volk van Tuder (dit wijgeschenk) voor
Iuppiter Optimus Maximus, de behoeder en bewaker, omdat hij (een tablet met) de namen van
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de orde der decurionen die door een misdadige staatsslaaf in schandelijke ploertigheid in een
grafmonument ter vervloeking waren gedeponeerd (defixa), door zijn goddelijk ingrijpen aan
het licht heeft gebracht en bevrijd en omdat hij aldus de colonia en de burgers van vrees voor
gevaren heeft verlost.’
Hoewel op details andere interpretaties denkbaar zijn, blijkt als algemene strekking dat iemand
op de conventionele wijze een aantal, in dit geval vooraanstaande, medeburgers heeft vervloekt.
Ware de vervloeking niet via de goddelijke voorzienigheid (i .c. Iuppiter) ontdekt, dan zouden
rampen te vrezen zijn. Arme staatsslaaf die, daar de auteur hoogstwaarschijnlijk anoniem was,
verdenking op zich laadde en met behulp van de in deze tijd doeltreffende ondervragingstech-
nieken ook wel zeker bekend zal hebben.
De inscriptie biedt tal van interessante aanknopingspunten. We zullen ons, door de beperkte
ruimte gedwongen, bepalen tot drie aspecten: wie maakte gebruik van defixiones, wat hoopte
men in het algemeen te bereiken, en welke waren de gehanteerde methoden?

De sociale context

Lang geleden schreef R. Hirzel in een boek Der Eid (1902) 208, het bijgelovig vertrouwen in
een godsoordeel toe aan ‘dem geistig und rechtlich tiefer stehenden Theil der Menschheit, Wei-
bern und Skiaven’ en in een interessante passage over de vraag wie er nu eigenlijk aan zwarte
magie deden schrijft F. Bömer, Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland
und Rom IV (1963), 122: ‘Auf dieser untersten Stufe begegnet man den Menschen, von denen
man infolge ihrer allgemeinen Unbildung, ihrer geistigen Trägheit und Stumpfheit und ihrer
Bedrückung durch die Nöte des Alltags ein höheres Niveau religiöser Bildung und Empfindung
nicht erwarten kann, den Frauen, den armen Leuten und den Skiaven’.
Dit oordeel is opgebouwd uit verschillende ingrediënten: een brokje Horatius (Sat. I, 8; Epoden,
5), een hapje Vergilius (Ecloga 8; Didopassage), een snufje Hans en Grietje en een heleboel irra-
tionele achterdocht ten aanzien van de vrijetijdsbesteding van de minder alfabetische sector van
de mensheid. Maar daarom behoeft het nog niet onjuist te zijn. De defixiones zelf bieden op dit
punt weinig doorslaggevende informatie. De afzender zet zijn naam meestal niet op het tablet.
De namen van de vervloekten worden soms afgekort en maar zelden van sociale aanduidingen
voorzien. Toch zijn er wel aanknopingspunten. Als er beroepen worden vermeld, verwijzen deze
meestal niet naar de hoogste maatschappelijke lagen: servi, conservi, liberti, �πελεàθερïι (sla-
ven, vrijgelatenen), een medicus, een µÀγειρïς, een lanius (beiden slagers), een materiarius
(timmerman), een fartor (een vogelmester), een nettenknoper, een schoolmeester, soldaten.
Daarnaast zijn natuurlijk de talloze vervloekingen van gladiatoren, wagenmenners e.d. veelzeg-
gend. Een tweede aanwijzing is de soms abominabele taal waarin de tabletten zijn gesteld, wat
toch wel iets zegt over de graad van opvoeding, zelfs als men te rade ging bij een technisch advi-
seur. Bovendien ligt het in de rede dat de defixio, als satanskind van haat en machteloosheid,
niet in de eerste plaats zal zijn aangewend door lieden die over meer effectieve middelen be-
schikten om hun zin te krijgen dan de toch altijd twijfelachtige bijstand van Hecate, Cerberus,
Hermes Chthonios of Alimbeu, Columbeu, Petalimbeu. In grote trekken bevestigt het materiaal
wel een herkomst uit kringen van minder ontwikkelden en maatschappelijk zwakken, met de
aantekening dat de mannen in ieder geval verre in de meerderheid zijn.
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Toch vinden we enkele malen mensen van de betere of zelfs hoogste standen als object, zowel in
Griekenland, waar de vroegste defixiones uit de vijfde eeuw stammen, als in Italië, waar in
Sicilië de oudste exemplaren uit de zesde eeuw dateren en we vanaf de tweede eeuw v. Chr.
Latijnse defixicnes in Latium en elders vinden, vrijwel zeker naar het Griekse voorbeeld overge-
nomen. Van wat bovengenoemde staatsslaaf in de grond stopte kunnen we ons een beeld vor-
men via een in 1931 gepubliceerde defixio uit Cerveteri in Etrurië, die 18 namen bevat en geda-
teerd wordt rond 100 v. Chr. Hierin heeft J. Heurgon2 o.a. een aanzienlijke Romein C. Mami-
lius Limetanus (tribunus plebis 109 v. Chr.) herkend. In een tablet uit Emporiae (Spanje) uit de
Augusteïsche tijd worden in een proces over een grensconflict verschillende hoge Romeinse
beambten vervloekt, hetgeen de specialist H.-G. Pflaum3 in staat heeft gesteld hun carrières
nader te specificeren. In pioces-defixiones worden vaak de advocaten van de tegenpartij ver-
vloekt, zoals bijv. te Kourion op Cyprus4 een zekere �γεµñν Theodorus, wsch. een praefectus
militum, en op een defixio uit Athene van de vierde eeuw leest men o.a. de namen Demos-
thenes en Lycurgus, volgens Wünsch de beroemde redenaars en politici, waar Audollent (no. 60)
tot voorzichtige reserve maant. Waar nu aanzienlijke personen als politieke of gerechtelijke
tegenstanders worden vervloekt, één keer zelfs met meer dan 100 tegelijk op één tablet, beslui-
ten enkele specialisten zoals Preisendanz, Ziebarth, Wünsch en Nilsson m.i. terecht dat de
defigentes dan ook zelf eerder uit dezelfde sociale laag zullen komen.
Als beter gesitueerden in het algemeen toch een minder actieve en meer passieve rol speelden in
de vloekteksten, wil dit overigens niet zeggen dat ze minder geloof hechtten aan of bang waren
voor de effecten van deze magie. Cicero (Brutus 60, 127) vertelt dat hij eens voor mevrouw
Titinia pleitte toen Cn. Sicinius, de advocaat van de tegenpartij, plots zijn hele tekst kwijt was
en dit ‘fiasco’ aan tovermiddelen en toverspreuken (veneficiis et cantionibus Titiniae) weet.
Een aanzienlijke heer uit Lambaesus (Numidië) klaagt op een grafsteen5 dat bij zijn jonge
vrouw door een slopende ziekte de geest met geweld werd ontwrongen (spiritus vi extorque-
retur), en dat ze door toverspreuken vastgehecht lange tijd terneer lag (carminibus defixa iacuit
per tempora multa). Toen Germanicus in 19 n. Chr. op zijn sterfbed lag, werden in de bodem en
de wanden van liet vertrek toverspreuken en loden vloekteksten gevonden (carmina et devo-
tiones et nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum) en zijn tegenstander Piso werd op
grond van zwarte magie en gifmengerij (devotionibus et veneno) aangeklaagd. (Tac. Ann. II, 69
en III, 13). Talrijke verwante berichten bewijzen dat ‘letterlijk iedereen bang is om met boze
incantaties gedefigeerd te worden’ (defigi quidem diris precationibus nemo non metuit, Plin.
NH 28, 4, 19).
En dat is nog zo, want in The Dangerous Hour (Londen 1970), 34, beschrijft het echtpaar Blum
hoe in een modern Grieks dorp in een graf stukken linnen met afbeeldingen en vervloekingen
worden gevonden. ‘Everyone in the whole region was upset and excited’. Politie erbij. Priester
erbij. De laatste maakt korte metten met magica en magiërs door over beide een exorcisme te
voltrekken, in ieder geval effectiever dan de pogingen van de (Griekse) politie om vingerafdruk-
ken te nemen. Het is allemaal heel vreselijk, maar the power of the church was greater than the
power of sorcery’ aldus de priester, en luppiter was groter dan de magie van de staatsslaaf, aldus
onze inscriptie.
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Het doel

De bovengenoemde heer uit Lambaesus sprak op de grafsteen de wens uit dat de goden van de
onderwereld of de hemelgoden (vel Manes vel Di caelestes) deze misdaad zouden wreken. En
gelijk had hij: hij stond in zijn recht, hij was benadeeld, hij eiste wraak, en dat mocht iedereen
weten.
Maar gesteld nu eens dat hij een wat sanguinischer aard had bezeten en ten aanzien van zijn on-
bekende vijand een wensenlijst had opgesteld zoals wij als illustratie op pag. 206 hebben weerge-
geven? Zoiets publiceer je niet, dat ten eerste, en verder: welke hemelgod leent zich voor zo
iets? Zo kan ook een gladiator, athleet of wagenmenner met een gerust hart bidden tot grote
goden dat ze hem de overwinning schenken en we hebben de publieke dankbetuigingen voor
dergelijke gebedsverhoringen ook over in wijinscripties.6 Maar nog afgezien van de zekerheid
dat ook de tegenpartij een beroep zal doen op hemelse bijstand, wellicht zelfs met sterkere
geloften:7 overwinning is niet genoeg, getuige talrijke teksten met o.a. de volgende wensen:
(Audollent 247): ... ‘bind zijn handen opdat hij de beren niet bindt ...bind zijn voeten, zijn
ledematen, zijn zintuigen, zijn merg ...bind hem opdat hij noch beer noch stier kan doden;
niet in één klap, niet in twee klappen, niet in drie klappen moet hij hem doden. Bij de naam
van de levende, almachtige god (bezweer ik U) voert dit uit, snel, snel, vlug vlug: laat de beer
hem te pakken nemen en verwonden’.
Een verliefde kan natuurlijk tot een god of godin bidden dat hij of zij de partner Icrijgt’ die hij
of zij begeert (‘... N.N. deed een gelofte aan een god als hij de vrouw zou krijgen die hij wilde
...’ op een inscriptie uit Sardes8), maar ten eerste uitte men dit soort gebeden nu juist niet bij
voorkeur in het openbaar9 en ten tweede werden daaraan nogal eens wat krachtige elementen
toegevoegd, zoals in dit voorbeeld (Audollent 2 66): ... ‘zend demonen op haar af ... opdat ze
uit liefde voor mij niet meer slaapt, geen voedsel en eten naar binnen kan krijgen ... bind haar
kennis, haar intellect, haar wil opdat ze mij bemint, haar vader en moeder en verwanten ver-
geet en al haar vrienden en andere mannen ... Zij moet slechts mij in haar gedachten hebben ...
niet slapen, steeds waken, branden, huiveren, vlammen ... van liefde en verlangen naar mij’. Dat
is mannentaal, maar nu juist niet een gebed waarmee iemand eer inlegt. Daarom: op lood, niet
op steen; in de grond, niet in het daglicht; naar de demonen, niet naar Aphrodite. We komen
hierop terug.
De voorbeelden die we tot dusver citeerden zijn exponenten van de vier meest gangbare cate-
gorieën van defixio-teksten. Dit zijn vervloekingen met betrekking tot l) juridische processen,
2) rivalen in theater, amphitheater of circus, 3) (rivalen in) liefde, 4) mensen die in enig opzicht
schade hebben aangericht, vooral dieven, me inedigen, lasteraars.
De eerste drie categorieën maken gebruik van veelal stereotiepe, zij het ook van plaats tot plaats
verschillende, formules en terminologie, in de laatste categorie treft men uit de aard van de zaak
meer gevarieerde mededelingen. Maar overal voelt men het bloed bruisen, hoort men de tanden
knarsen en bespeurt men bloeddorst.
l) Van proces-defixiones hebben we verschillende collecties die in groepen in één graf of graf-
veld gevonden zijn, bijv. in Attica, in Kourion op Cyprus, en in Carthago. Zij zijn meestal direct

199



herkenbaar aan de verwijzingen naar inimici, ï� πïιï�ντες, ï� �ντÝδικïι, waarmee de tegen
partij wordt aangeduid) en het is een categorie waarin de opponenten niet altijd en niet principi-
eel dood moesten: monddood was genoeg. Men probeerde de tegenstander krachteloos te
maken met wensen als: “verlam hem de tong1 °, de ziel, de woede die hij tegen mij koestert, ont-
neem hem zijn kracht, weerbaarheid en maak hem koud (niet direct in de zin van ónze uitdruk-
king, al mocht dat ook wel, maar in de zin van ‘bloedeloos, zonder elan’11), sprakeloos, adem-
loos; bind vast mijn tegenstander, ontneem hem zijn stem’. Als voorbeeld wordt dan vaak, via
een magisch procédé dat men similia similibus noemt, verwezen naar vergelijkbare ‘krachte-
lozen’: ‘zoals Gij (dodengeest) hier ligt zonder zinnen, nietswaardig, zo moet ook mijn tegen-
stander ...’; ‘zoals de doden stemloos, geluidloos, taalloos zijn, zo moet ook ...’ Men gebruikte
ook andere voorbeelden: (Audollent 104) sic liquat comodo aqua, ‘moge hij vervloeien als
water’, of (Audollent 222): ‘zoals ik deze haan levend de tong heb ontrukt en ‘gedefigeerd’ zo
moeten de tongen van mijn vijanden zwijgen ...” De haan was in de oudheid steevast het haasje
m magisch ritueel.12 Hetzelfde geldt voor de hond: (Audollent 111-112): ‘zoals dit hondje nie-
mand heeft geschaad, (...) zo moeten zij dit proces niet kunnen winnen: zoals de moeder van
dit hondje haar jong niet kan verdedigen, zo moeten hun advocaten hen niet kunnen verde-
digen ...etc’. Op magische ‘voorbeelden’ of philtra van levende mensen, die we kennen uit de
(niet zeker realistische) gruwelijke praktijken beschreven bij Horatius (Sat. I, 8; Epod. 17;13)
wordt in geen enkel defixio-tablet gezinspeeld, zelfs niet in de liefdes-defixiones, die we zo
dadelijk zullen bespreken.
2) Over wat wagenmenners en gladiatoren elkaar toewensen kan ik zeer kort zijn: in de eerste
categorie moet de betrokken fauna niet bewegen, maar vallen, in de leidsels verward raken, de
benen breken, want de paarden van de tegenpartij moeten niet winnen, in de tweede categorie
moeten de betrokken dieren juist zeer actief zijn en zich nadrukkelijk niet laten verstrikken,
want daar gaat het om een rivaliserende gladiator of venator, die moet sneven. Er is slechts één
tablet bekend tegen toneelspelers, uit Gallië, waarin o.a. de toepasselijke wens wordt uitgespro-
ken dat een toneelspeler niet zal kunnen spreken.14

3) In de liefdes-defixio is de centrale wens dat de ‘tegenpartij’ zijn of haar liefde geheel op de
defigens zal richten. Zoals we boven al zagen gaat het daarbij niet in de eerste plaats – en zelfs
niet in de laatste – om het welzijn van de geliefde, maar om de egocentrische begeerte van de
defigens die van de tegenpartij een willoos object poogt te maken. Steeds leest men dat dit
object niet meer moet slapen, eten, drinken, maar moet branden en verteerd worden door liefde
en aan niets anders meer moet denken. Maar daar blijft het niet bij: rivalen moeten helemáál
worden uitgeschakeld: (Besnier no 9) Taulina moet zich van alle mannen afkeren en vastgepind
zijn opdat ze geen kwaad kan uitrichten. Sluit ook Firmina af van alle mensen’. In een tablet
van Mintumae (Latium) (Audollent 190) wordt volgens beproefd recept een vrij complete lijst
van ledematen opgesomd die niet meer moeten functioneren (in Audollent 42 wordt voor alle
zekerheid toegevoegd καd ε� τι λïιπeν τ�ν µερ�ν, ‘en als er verder nog een lichaamsdeel mocht
zijn’) en tenslotte een geschenk aan de goden der onderwereld toegezegd als de schrijfster haar
rivale mag zien ‘wegteren’ (si illam videro tabescentem). En op een tablet uit Londen (Solin no
17) wordt Maria vervloekt, ‘haar leven, haar geest en herinnering,15 haar woorden en daden ...
en dat ze niet meer moge spreken ...’, wat wellicht voor Maria even erg is als voor een anoniem
meisje in een tablet van Brigantium (Oostenrijk) (Solin no 9) is ‘dat ze niet kan trouwen’. Nog
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erger misschien is de vloek (Audollent 86) % bind haar lach9/maar de perfectie wordt bereikt
wanneer de enige positieve gave van Pandora, het enige wat in diepe ellende nog rest, óók ge-
ëlimineerd wordt (Audollent 72 en 73): κατδÜω ... �λπÝδας, ‘ik bind hun hoop’.
Een enkele keer worden de wensen nog iets explicieter zoals in het geval van een man uit
Carthago (Audollent 230) die aan het gebruikelijke wensenpakket toevoegt coge illa(m) mecun
coitus facere, wat ik nu eens niet vertaal. In één opzicht behoren ook de volgende defixiones m
deze categorie: (Audollent 295) een wagenmenner vervloekt een collega quoniam maledixit
partourientem, wat moet betekenen dat de opponent een geliefde, zwangere vrouw heeft belas-
terd (wellicht met betrekking tot de herkomst van het kind?). Te Knidos, Klein-Azië (Audollent
4) vervloekt een vrouw de onbekende die lasterlijk heeft beweerd ‘dat ik mijn man gif in zijn
eten doe’, (�γg τÿ� �µÿ� �νδρd æÀρµακα πïι�), en wraak wegens dezelfde laster komt daar nòg
een keer voor. Ook uit deze plaats komt een tablet waarin een vrouw een andere vrouw ver-
vloekt omdat deze haar man van haar en haar kinderen heeft afgepakt (Audollent 5). Maar deze
vormen de overgang naar de laatste categorie.
4) Men wil graag winnen in proces, wedstrijd of liefde, maar razend wordt men echt als men
iemand anders iets in bewaring heeft gegeven en de bewaarder vervolgens doet of hij gek is en
het eigendom niet wil teruggeven. Of het nu gaat om �νδυµα καd �νÀκωλïν (een jasje en stola),
een παραθÜκη (een depositum), een σπατÀλη (armband) of een �µÀτιïν (mantel), waarschijnlijk
simpele bezittingen (alles te Knidos), de dader moet ‘branden’, zoals ik elders hoop aan te tonen
de meest voor de hand liggende vertaling van de gebruikelijke term πεπρηµÛνïς, en aldus door
de godin (Demeter) gedwongen schuld bekennen en het achtergehouden object aan de godin
brengen. Het lijkt er sterk op dat de wraak hier gaat boven de teruggave van de bezitting, want
wsch. houdt de godin de voorwerpen zelf. Daarmee kan men een procedure uit Engeland verge-
lijken waarbij een heer Silvanus aan de god Nodens de helft van de prijs van een ring betaalt, als
de god er voor zorgt dat de dief de ring naar de tempel terugbrengt (Audollent 104), en iets der-
gelijks schijnt aldaar ook aan luppiter en Mercurius beloofd te worden (Solin no 21 en 18). In
de laatste twee gevallen gaat het om diefstal en dat komt natuurlijk vaak voor als thema. Alge-
meen: ‘straf de vrouw die mij bedrogen heeft’ (quae mihi fraudem fecit) (AE 1911 no 151),
‘wreek de diefstal’ (yindices quot mihi furti factum est) (Audollent 122); ‘straf quicunque res
Vareni involaverit (Solin 18), òf gespecificeerd: ‘een dief moet binnen 9 dagen een pot terug-
brengen’ (infra dies novem vasum reponat) (Solin 6), hetgeen vergeleken kan worden met een
vloektekst (CIL XIII, 11340) uit Trier: ut me vindicetis de ququma (pot), waarschijnlijk een
pot of vaas met inhoud.16

Maar interessanter zijn juist de minder stereotiepe vervloekingen, bijv. die tegen een arts (die
zijn taak niet goed gedaan heeft?), waarin en passant ook het Italische land vervloekt wordt en
gewenst dat de ‘poorten van Rome verzanden’ (interpretatie van M. Guarducci, Boll. Com.
1951 -2, 57 vv., door L. Robert niet zonder negatief commentaar gelaten), niet zó vreemd als we
in een defixio van Carthago lezen: ‘bindt, houdt vast het Falernische badhuis (balineum), dat
niemand er kan binnen treden’ (AE 1933 no 234-5), wsch. van een jaloerse collega-badman.
Meer in de lijn der verwachting ligt, nu we het toch over een badhuis hebben, zoiets als: (Audol-
lent 140): praefocato... eum ...in termas in valneas’, ‘doe hem stikken in de thermen, in de
baden’, maar als men defixiones tegen de hagel kan aanwenden (‘bevrijd me van de kwade wate-
ren en van de kwade hagel’, libero me de aquas malas et de grandine mala) in een christelijke
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defixio (zie onder), waarom dan niet tegen een balneum? Trouwens vervloekingen tegen een
persoon en diens �ργασÝα ‘nering’ (o .a. Wünsch DTA no 75 A) of κτ�σις ‘have’ (Wünsch, Neue
Fluchtafeln, Rh.Mus. 55 (1900), 233) zijn niet zeldzaam. Zo kunnen we nog wel even door-
gaan, maar dat doen we niet, want er wacht ons nog een ander aspect.

Methode

Het Griekse woord voor defigere is καταδÛω. Naast deze termen worden in de defixiones tal
van woorden gebruikt, waarvan sommige de wens uitdrukken dat het slachtoffer op onaange-
name wijze wordt geteisterd of gedood, maar waarvan de meerderheid toch bestaat uit werk-
woorden met een betekenis “vasthouden, afvoeren, binden, gevangen houden etc.’ De machte-
loze poogt zijn tegenstander machteloos te maken. Soms beperkt men zich tot een reeks namen,
soms schrijft men ‘Ik bind’ en dan volgen de namen. Het heeft er dan de schijn van dat deze
formule zelf een autonome werking heeft, zonder dat hulp van boven (lees: beneden) nodig is.
Daarnaast echter is ook het materiaal relevant. Lood wordt gebruikt omdat het gemakkelijk be-
werkbaar is, zowel voor het inkrassen van schrift (we hebben ook gewone brieven op lood, o.a.
de oudste Griekse brief) en eventueel doorboren met een nagel of naald. Bovendien is het be-
stendig. Maar daarenboven wordt gezinspeeld op de associatie met dood, ziekte, gevaar. Lood
is giftig, grauw en koud als de dood. In een reeds geciteerde defixio uit Carnuntum tegen de
heer Eudemus leest men o.a. quod ille plubus podus habet sic et Eudemus habeat vos
(demonen) iratos, wat niemand goed begreep totdat de specialist Egger (I, 88) verwees naar uit-
drukkingen als (Wünsch DTA 107): ‘zoals dit lood onaanzienlijk en koud is, zo moet ook hij
onaanzienlijk en koud worden’. Daarmee wordt de interpretatie van het latijn: ‘zoals dit lood
zwaarte heeft, zo moet ook Eudemus Uw (zware) toorn ervaren’. Men kan behalve het tablet
ook nog iets anders begraven: een eigendom van de belaagde, bij voorkeur nagels, haar, kleding,
maar deze, uit de magische literatuur wijd en zijd bekende, materialen vindt men natuurlijk
maar zelden terug en nog minder vaak herkent men ze als zodanig. Uitzonderlijk is een defixio
als de volgende uit Campanië: (Audollent 210) Locus capillo ribus expectat caput suum, ‘Deze
plaats van het haar, nl. de beek (rivus), verwacht nu het bijbehorende hoofd’. Het jargon is
atypisch en m.i. verdacht. Wel waren vloekpoppen, die de tegenstander voorstelden en door-
boord, verbrand of begraven werden algemeen gebruikelijk. Plato (Leg. 933 B) kent ze al en er
zijn er verscheidene teruggevonden, soms met vloekteksten erop.
Lood werkt, maar sommige defixioteksten zijn op ander materiaal geschreven. We kennen
defixiones op ostraka, schelpen, kalksteen, papyrus, gemmen. Eén opmerkelijk voorbeeld: een
nieuwjaarslampje draagt de tekst (Audollent 137) ‘Helenus draagt zijn eigen naam op aan de
goden van de onderwereld; laat hij deze nieuwjaarsgift, dit lampje, met zich mee nemen naar
beneden. Laat niemand hem bevrijden behalve wij die dit gemaakt hebben’. We hebben hier een
ironisering van een nieuwjaarswens, sterk afwijkend van de stereotiepe formuleringen, zoals dit
ook het geval is in de unieke briefvorm van een defixio uit Duitsland (AE 1949 no 2, Solin 7):
‘De heer fartor (zie boven p. 197) Victorinus gegroet. Spoedig zult gij mijn brief ontvangen
hebben, zoals overeengekomen. Moge je mijn brief op gelukkige wijze mee naar beneden nemen
en je zult omkomen samen met Livia’.
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Dit alles neemt niet weg dat behalve op de kracht van de formules en het materiaal zelf toch in
het grote merendeel van de defixiones een beroep wordt gedaan op doden, demonen, goden,
waarbij geografisch varianten optreden. Veelgeplaagde goden zijn Demeter, Persephone, Hades,
Hekate, Erinyen, Hermes Chthonios, Kronos, Plouton, Osiris, Typhon. Daarnaast zijn er plaat-
selijke specialiteiten: één keer wordt Cacus (jawel, de runderdief van de Palatijn) opgeroepen,
enkele malen Cerberus; uit Engeland kennen we een divus Nodens, verder Mutae Tacitae en te
Hadrumetum (Africa) wsch. uit toverwoorden ontstane goden Alimbeu, Colimbeu, Petalimbeu.
We kunnen constateren dat de vervloekingen met uitsluitend namen, eventueel met ‘ik bind
vast’ erbij, tot de oudste behoren, dat al vrij vroeg een beroep werd gedaan op goden als
Hermes, en dat zowel het dwingen van goden of doden als het gebruik van toverwoorden en de
introductie van oriëntaalse goden alle ontwikkelingen van de keizertijd zijn. Hier laat zich over-
duidelijk naast Joodse, vooral Egyptische invloed gelden.
Wie zich tot een dodenziel richt, weet niet wie hij aanspreekt. Vandaar uitdrukkingen als tu
quicumque es, demon (Audollent 265, 286) of �êïρκÝúω σε Âστις πïτ\ εr ‘demon, wie gij ook
zijt (ibid. 242). Maar hetzelfde kan ook wel voorkomen met (half)goden. In Audollent 129
worden bronnymphen aldus aangesproken: vos Aquae Ferventes, sive vos Nimfas sive quo alio
nomine voltis adpellari, ‘Bruisende Wateren, hetzij gij Nymfen genoemd wilt worden, hetzij gij
met een andere naam wenst te worden aangesproken’; op een defixio uit Rome (Besnier no 33)
leest men ‘Ik lever dit slachtoffer aan U uit Proserpina, hetzij ik nu Proserpina, dan wel de
Acheruos (bewoners van de Acheron) moet aanroepen”, en uit Mautern (Oostenrijk) komt de
tekst Pluton sive Iovem Infernum dici oportet (Egger, II, 24 vv.) Wie dit weet hoeft dan ook
niet te schrikken van soms voorkomende verwarring van godennamen. Het meest schrikbarende
voorbeeld is een in 1939 gepubliceerde tekst op een loden kruis uit Africa met een defixio tegen
hagel. In deze overigens zeer bijzondere vervloeking leest men o .a. Domine lobis (wsch. = nobis)
obtime cabtuline maxime, wat de uitgever Audollent de volgende ontboezeming ontlokt:17

‘s’il s’agissait d’un texte païen, on transcrirait volontiers les mots suivants en Optime Capitoline
Maxime, Mais comment admettre de pareilles épithètes dans un document chrétien d’aussi basse
époque?’ Deze (wetenschappelijke?) zorg evenwel is onnodig. In veel latere verzamelingen van
toverspreuken uit de 9e eeuw18 vindt men aanroepingen als Domine deus omnipotens en angeli
en prophetae, onmiddellijk gevolgd door Domino Luna, Iovis filia, en elders wordt Solinvictus
bezworen bij de Dominum omnipotentem (ibid. 560), welke in deze context zeker de Christe-
lijke god is, hoewel in papyri van de latere Oudheid evengoed een heidense almachtige god zou
kunnen zijn bedoeld. En van heidens-polytheïstische invloeden op het Christendom wemelt het
nog heden in de Mediterrane wereld.
Mèt of zònder hulp van goden of demonen, het moet wel snel. �δη �δη ταøà ταøà, ‘vlug, vlug,
snel, snel’, is de geijkte formule, en deze is zo probaat dat hij wel in latijnse teksten eenvoudig
getranscribeerd wordt: tacy tacy (ook elders wordt vaak de gehele tekst in het lettertype van
een andere taal genoteerd. Evenals vreemde termen en abacadabra werkt zo iets). Men vindt ook
de eis dat de gedefigeerde binnen 5 dagen, nog vóór maart of nog binnen dit jaar aan zijn eind
zal komen. Maar de wens dat iemand cum dolore corporis longo tempore vivat op een grafurn
uit Rome19 is geraffineerder en schenkt meer bevrediging. De wens dat de defixio ε�ς ±παντα
τeν τ�ς úω�ς øρeνïν ‘voor de gehele levensduur’ mag gelden komt vaak voor, met name in
Attische defixiones20 Juist hier ontmoet men een tegenstrijdigheid tussen haat en begeerte. Het
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komt voor dat men een voorwaardelijke vervloeking opschrijft: de defixio geldt totdat het
slachtoffer het gestolene terugbrengt of schuld bekent. Dit is typisch voor de Knidische tablet-
ten, maar ook voor exemplaren uit Engeland zoals (Audollent 106): nollis permittas sanitatem
donec perferat usque templum Nodentis ‘geeft hem geen gezondheid totdat hij het gestolene
naar de tempel van Nodens brengt’. Maar in het reeds genoemde tablet tegen Eudemus is de
schrijver zo woedend dat hij zijn eigen wens dat de dief infra dies novem vasum reponat al
impliciet heeft getorpedeerd door tevoren te wensen vos facietis Eudemum... ad regnum
inferum quam celerissime, en necetis eum (‘brengt hem zo snel mogelijk naar de onderwereld en
doodt hem’).
Tal van interessante aspecten zouden nog belicht moeten worden: de herkomst van de defixio,
de verhouding van magie en religie in de teksten (men kan religie tegen magie te wapen roepen,
zoals in de inscriptie waarmee we begonnen, maar ook het omgekeerde doen: de magische wens
dat iemand niet meer kan offeren is sporadisch geattesteert en buitengewoon geraffineerd). Ook
over de specialisten, de experts, die Plato Rep. II 364 C v.v. al goed kent) zou nog veel te zeggen
zijn, want de soms zeer uitvoerige maar stereotiepe formules bewijzen dat er tekstboeken
bestonden of minstens mensen die de formules van buiten kenden, maar ik moet besluiten en
doe dat met een evocatie die Egger gaf van het tafereel van een boze dame bij de magiër, dat ik
hier in vertaling laat volgen: Weinig verkwikkelijk is de blik op het doen en laten van de gewone
man, die door zo’n vloektekst wordt geboden. De vloek is weliswaar niet door de benadeelde
zelf, maar door de deskundige opgetekend, en die heeft hem ook nog opgesteld volgens min of
meer vaste formules. Maar zelfs zó wordt de gezindheid van de opdrachtgever nog duidelijk
genoeg kenbaar. Wat een vloed van woorden en verwensingen moet aan het concept zijn vooraf-
gegaan! Wie ooit bij toeval in het zuiden een analfabete in actie heeft gezien, die een bebrilde
‘dottore’ een tirade zonder einde toeschreeuwt en hem vervolgens een briefkaart overhandigt
om alles wat hij gehoord heeft precies zo op papier te zetten, zal een vrij nauwkeurige voorstel-
ling hebben van het contact tussen de opdrachtgever tot de defixio en de magiër. Maar daargela-
ten hoeveel van de mondelinge opdrachten uiteindelijk werd opgeschreven, onmiskenbaar be-
stond de wens tot vernietiging van de tegenstander. Seneca definieert in zijn ijzige studie De Ira
de woede als de cupiditas ulciscendae iniuriae. Dat is in de defixiones realiteit geworden: de
hartstochtelijke wens wraak te nemen op de tegenstander, en wel grondig, opdat de zaak in één
keer is afgedaan. Deze mentaliteit wordt op uitstekende wijze uitgedrukt in een Italiaans spreek-
woord: colla biscia muore il veleno (met de adder sterft het gif)’.
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Een gruwelijke vervloeking

Do tibi caput Ploti Avoniae. Proserpina Salvia, do tibi frontem Ploti. Proserpina
Salvia, do tibi supercilia Ploti. Proserpina Salvia, do tibi palpebras Ploti, Proserpina
Salvia, do tibi pupillas Ploti. Proserpina Salvia, do tibi nares, labra, oriculas, nasum,
linguam, dentes Ploti, ni dicere possit Plotius quid sibi doleat: collum, umeros,
bracchia, digitos, ni possit aliquit se adiutare: pectus, iocinere, cor, pulmones, ni
possit sentire quit sibi doleat: intestina, venter, umblicus, latera, ni possit dormire:
scapulas, ni possit sanus dormire: viscum sacrum, nei possit urinam facere: natis,
anum, femina, genua, crura, tibias, pedes, talos, plantas, digitos, ungis, ni possit
stare sua virtute...

De geef U het hoofd van Plotius, Proserpina, ik geef U het voorhoofd van Plotius.
Proserpina Salvia, ik geef U de wenkbrauwen van Plotius. Proserpina, ik geef U de
oogleden van Plotius. Proserpina, ik geef U de pupillen van Plotius. Proserpina
Salvia, ik geef ü de neusgaten, de lippen, de oren, de neus, de tong, de tanden van
Plotius, opdat Plotius niet kan zeggen wat hem deert, de hals, de schouders, de
armen, de vingers, opdat hij zichzelf niet kan helpen, de borst, de lever, het hart, de
longen, opdat hij niet kan voelen wat hem deert, de ingewanden, de buik, de navel,
dezijden, opdat hij niet kan slapen, de schouderbladen, opdat hij niet gezond kan
slapen, het heilig ingewand, opdat hij geen urine kan maken, de billen, de anus, de
dijen, de knieën, de onderbenen, de voeten, de enkels, de voetzolen, de tenen, de
nagels, opdat hij niet op eigen kracht kan staan .....

Bron: W. Sherwood Fox, The Johns Hopkins University Tabellae Deflxionum. American Journal of
Philology, Supplement 1912.



Afstamming uit de ambtsadel, de nobilitas, bepaalde tijdens de klassieke Romeinse Republiek
haast exclusief de participatie aan het politieke leven. Hij die voldoende middelen wist te verga-
ren, kon hopen als nieuwkomer, homo novus. zijn intrede te doen in deze selecte nobilitas
Via een uitgestippelde en door wetten afgebakende cursus honorum, de loopbaan der ere-
ambten, werd de topfunctie, het consulaat, bereikt.
Meer dan een vierde van de 200 consulaten tussen 233 en 133 vóór Chr. lag in de handen van
leden van vijf senatoriale families. De kansen van de homines novi begonnen duidelijk te ver-
minderen. Van sociale mobiliteit was nauwelijks sprake.
Deze oligarchie, die verscheurd werd door inwendige tegenstellingen, ging ten onder tijdens de
eerste eeuw vóór Chr. Acuut buitenlands gevaar verplichtte de senaat om aan de generaals een
a«h.w. onbeperkte macht toe te spelen: Marius, Sulla, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus
zijn de Europese geschiedenis ingegaan als toppunten van menselijk kunnen en falen. De
imperator-politicus wist het leger los te weken uit het staatsverband en te binden aan zijn eigen
persoon. Hij weerstond niet aan de verleiding om met zijn troepen naar Rome op te rukken om
aldaar orde op zaken te stellen.
Bovendien was de sociale orde verstoord, voor sommigen hadden de veroveringen verpaupering
gebracht, voor anderen grote luxe. De Italici hadden al te lang op het Romeinse burgerrecht
dienen te wachten en ontketenden een bloedige opstand.
Wanneer de Republiek na bloedige burgeroorlogen – een periode van politieke moord en
bestialiteit – ineenstort, vestigt Augustus op de ruïnes van het oude bestel een nieuwe orde en
legt hii de basis voor een nauwkeurig afgebakende sociale stratificatie en mobiliteit.
Een leger dat zou uitgroeien tot ca. 500.000 soldaten, realiseerde een gewapende vrede, de pax
Augusta. De troepen werden als een gordel aan de uiteinden van het rijk gekazerneerd. Het
bestuur, civiel én militair, van het immense Imperium Romanum, met zijn naar schatting 50 tot
80 miljoen inwoners op een oppervlakte bij het hoogtepunt van 3,5 miljoen km2, en dat zich
uitstrekte van Schotland tot de straat van Gibraltar, van Rijn en Donau tot aan het Atlasgeberg-
te, van de Nijl tot de Tigris en de Eufraat, kwam in feite in de handen van één man, de opperbe-
velhebber van het leger: de keizer.
Dit gigantische Imperium vergde een klaar concept inzake beheer en bestuur. Augustus liet de
republikeinse structuren in schijn bestaan, doch ontwierp een totaal nieuwe infrastructuur, die
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tot volle bloei zal komen tijdens de tweede eeuw n.Chr., wanneer het administratieve en het
militaire apparaat volledig is uitgebouwd. Het meest markante van het systeem bestond hierin
dat elke sociale geleding, vanaf de vrijgelaten slaaf tot de top-senatoren, niet alleen haar plaats
kreeg toebedacht, doch dat de mogelijkheid, zij het wel in beperkte mate, voor elke sociale
groep werd ingebouwd om een trapje hoger op te klimmen op de sociale ladder. Het was de taak
van de keizer, de aspiraties naar sociale promotie van het individu of een groep te bevredigen en
te kanaliseren. Via een a.h.w. ongenadig promotiestelsel kreeg de maatschappij een vrij concur-
rentieel karakter.
Een begrip van de piramidale opbouw van de Romeinse maatschappij is noodzakelijk om het
systeem te doorgronden. Bovendien moge blijken hoe, vooral na wereldoorlog II, de epigrafen
grensverleggend onderzoek hebben verricht op het gebied van de sociale stratificatie, de sociale
mobiliteit, de promotiesystemen.
Het fenomeen van de streng geordende en gelaagde maatschappij was een uiting van de Ro-
meinse zin voor precisie en voor hiërarchie. De keizer en zijn hofhouding, imperator et do mus
imperatoria, vormden de top van de piramide. De onmiddellijke medewerkers van de keizer
waren de senatoren, die een vermogen van één miljoen sestertiën dienden op te geven. De ordo
senatorius telde ongeveer duizend leden. De ordo equester of ridderstand, met een minimum-
vermogen van 400.000 sestertiën, vormde de onderliggende geleding met ongeveer 20 à 30.000
leden. Zij werden vaak gerecruteerd uit de provinciale stedelijke adel, de ordo decurionum, met
gemiddeld een minimum-census van 100.000 sestertiën en een ledenaantal van ca. 100.000.
Deze drie dunne bovenlagen waren de honestiores. De enorme massa humiliores was samenge-
steld uit Romeinse burgers (cives Romani), vrijgeborenen (ingenui), vrijgelaten slaven (liberti)
en slaven (servi). Van een middenstand is eigenlijk geen sprake.
Een sociale piramide met een scherpe top en een zeer brede basis! De honestiores vertegenwoor-
digden, vrouwen en kinderen meegerekend, ca. 200.000 personen, dus niet eens 1% van de
bevolking. Binnen de ordo senatorius waren de leden met de rang van consul ofkandidaat-con-
sul, de eigenlijke crème van de bovenlaag, 150 à 300 in aantal, dus niet eens 0,001% (één dui-
zendste procent) van de bevolking!
Elke sociale groep kende, via zijn eigen promotiesysteem, nauwkeurig zijn plaats in leger en
administratie. Marcus Cornelius Fronto (ca. 100-170 n.Chr.), opvoeder van de prinsen Marcus
Aurelius en Lucius Verus en in zijn tijd beschouwd als de grootste redenaar na Cicero, richtte
een aanbevelingsbrief tot de keizer om voor zijn libertus, Aridelus, een administratieve baan
te bekomen: petit nunc procurationem ex forma, suo loco ac iusto tempore. Hij is kandidaat
voor een ambt volgens de tekst van het reglement in overeenstemming met zijn rang en zijn
anciënniteit. Deze tekst bewijst dat er voor de liberti in de administratie een strikte reglemen-
tering bestond. Deze passus is a.h.w. een sleuteltekst voor de bevordering van alle Romeinse
functionarissen. ledere sociale geleding kende haar plaats in het apparaat (suo loco), leeftijd
en anciënniteit waren bepaald (iusto tempore), en dit alles in de ruimere context van een
promotiesysteem (ex forma).
Via de antieke literatuur kennen we een paar markante loopbanen. P. Helvius Pertinax, zoon
van een vrijgelatene, geniet een verzorgde opvoeding en wordt grammaticaleraar. Daar deze baan
hem financieel weinig opbrengt, zoekt hij een uitweg als onderofficier in het leger. Hij slaagt er-
in door te stoten tot de kaderfuncties van de ridderstand, wordt in de senaat opgenomen en uit-
geroepen tot keizer (a. 193). Dergelijke opvallende carrières lieten de antieke biografen evident

208



niet onvermeld. Doch deze loopbanen vormen slechts het topje van de ijsberg. De ware dimen-
sies liggen dieper verborgen in de carrières van duizenden, minder illustere personages, voor wie
de oude literatoren, die vaak schreven in de ban van de keizer en zijn hofhouding te Rome, geen
oog hadden. De epigrafiek is hier vaak de soevereine bron!
De enige weg om de onderliggende structuren van stratificatie en mobiliteit te vatten, om inzage
te krijgen in het fijne raderwerk van het promotiesysteem, vormen de duizenden inscripties ge-
spreid over het vroegere Imperium Romanum. Het globale aantal van de epigrafische testimonia
ligt tussen 280.000 à 400.000! Deze documenten, die als rechtstreekse getuigen uit het verleden
tot ons zijn gekomen, hebben het nadeel a.h.w. geïsoleerd te zijn en uit hun oorspronkelijke
context gerukt te zijn. Bovendien zijn zij vaak fragmentarisch bewaard. De techniciteit’ ervan
lijkt op het eerste gezicht, zeker voor een buitenstaander, ontgoochelend. De inhoud is vaak een
dorre opsomming van titels en functies. Het was de gewoonte om in ere-, wij- en grafinscripties
de carrière van de geëerde of overledene met stereotiepe afgekorte formules aan te duiden. Uit
deze geïsoleerde teksten kunnen zeker geen algemeen geldende conclusies worden gedistilleerd! 
Een eerste vereiste is deze teksten uit hun isolement te halen en globaal te beschouwen. Het
bijeenharken van deze oogst, gepubliceerd in een groeiend aantal internationale tijdschriften,
maar soms een tweede maal begraven in duistere, lokale bladen van stencil-niveau, is geen
sinecure voor de epigraaf. De enige uitweg uit het labyrinth van de versnippering is de kunst –
of is het ‘de techniek’? – van de prosopografie, nl. een eerste ordening van het materiaal, alfa-
betisch volgens de naam van de persoon. Worden deze prosopografieën soms smalend de tele-
foonboeken van de historici der Oudheid genoemd en beschouwen de marxistische vorsers ze
soms als een luxeprodukt van de bourgeois-geschiedschrijving, nochtans dient eenieder heden
het nut van deze methode – geen doel op zichzelf – toe te geven. De prosopografie is thans
een onmisbaar werkinstrument geworden voor grensverleggend onderzoek. Vertrekkend vanuit
de alfabetische prosopografie van een bepaalde sociale geleding kan men andere ordeningsprin-
cipes aanwenden: chronologisch, geografisch enz. Door een verfijnde vraagstelling en metho-
diek, én met de nodige verbeelding kan de epigraaf deze parallelteksten weer tot leven wekken,
geschiedenis schrijven.

Een doorsnede van het Romeinse leger – van gewone soldaat tot generaal – is illustratief voor
de sociale gelaagdheid van de maatschappij zelve.
Voor de gewone soldaat – libertus, vrijgeboren provincialis, civis Romanus – was dienst
nemen in het leger de enige vorm van sociale zekerheid die de Romeinse maatschappij bood.
Voeding, kleding, een gewaarborgd inkomen, medische verzorging en pensioen waren voor-
zien. Het leger was bovendien voor deze mensen praktisch de enige lift om sociaal hoger op te
klimmen in de maatschappij.
De liberti bevolkten de vloten, die vooral logistieke opdrachten uitvoerden. Dienst bij de marine
als matroos werd door de vrijgeborenen als minderwaardig beschouwd. De vrijgeboren pro-
vinciebewoner diende als infanterist of cavalerist in de hulptroepen - de auxilia. Na een dienst-
verbintenis van 25 jaren ontving hij een afscheidspremie, een gouden handdruk, een stuk grond
én – wat sociaal enorm belangrijk was – het Romeinse burgerrecht voor zichzelve, voor de
vrouw waarmee hij op dat ogenblik in concubinaat leefde, en voor zijn eventuele kinderen. Via
dit kanaal bereikten 2 à 3.000.000 provinciebewoners de status van Romeins burger tijdens de
vroege keizertijd.
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Voor de dienst in de kemtroepen van Rome, de legioenen, was sinds de aanvang het burgerrecht
vereist. Na 20 jaar kreeg de legioensoldaat eveneens een afscheidspremie en een stuk grond.
Deze veteranen die na hun diensttijd vaak ter plaatse bleven, zijn ons bekend uit duizenden
inscripties. Zij droegen de Romeinse civilisatie in hun ransel en leverden vaak een belangrijke
bijdrage tot de bloei van het stedelijk leven aan de uiteinden van het Imperium. Daarover meer
in onze andere bijdrage (blz. 224-225).

De senatoren en het commando

De keizer werd als opperbevelhebber te Rome bijgestaan door zijn secretaris, de ab epistulis,
die op alle benoemingen, promoties, overplaatsingen, controle en toezicht uitoefent. Een trits
van sociale groepen was betrokken bij het commando: aan de senatoren delegeerde de keizer
het oppercommando in een bepaalde provincie, de ridders werden vooral ingeschakeld als offi-
cieren van de hulptroepen, de humiliores of derde stand konden als onderofficier, centurio, in
het legioen dienen.
Een schema verduidelijkt de tweeledige senatoriale loopbaan: enerzijds bekleedt de senator on-
bezoldigde civiele functies (X), de republikeinse ereambten, uitgehold tijdens het Principaal,
anderzijds vertrouwt de keizer hem opdrachten toe, met meestal militaire betekenis.
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Om de werkelijke dimensie van het systeem te doorgronden gaan we uit van de volgende idee:
stel dat op een bepaald ogenblik van de tweede eeuw n. Chr. de keizer ‘het gezamenlijke com-
mando’ wilde vernieuwen, dan diende hij de volgende mandaten, waarvan de normale duur drie
jaar bedroeg, op te vullen:
– 23 posten van legioenscommandant, gewezen praetoren van ca. 30 jaar oud, voor de legioe-

nen in de provincies met meer dan één legioen. De keizer had de keuze tussen 40 à 50 gewe-
zen praetoren, zodat één op de twee senatoren, in staat diende te zijp om een legioen aan te
voeren.
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– 4 mandaten als gouverneur van een provincie met één legioen. De keuze uit de vorige 23 was
ruimer dan bij de voorgaande groep.

– ca. 10 posten van gouverneur voor een provincie met grote troepenconcentraties. De keizer
kon recmteren uit de 25 à 30 ex-consuls, zodat 1 op de 3 consulares de capaciteit diende te
bezitten om een leger van 20 à 40.000 man aan ie voeren.

Werd de elite der senatoren, aan wie hoge verwachtingen werden gesteld, niet overgewaardeerd?
Op welke andere gronden dan historische berustte dit vertrouwen?
Rome had geen militaire akademie zoals een ‘West Point’ of een ‘Saint-Cyr-l’Ecole’! De enige
mogelijkheid tot militaire scholing was het mandaat van tribunus laticlavius, dat de kandi-
daat-senator op twintigjarige leeftijd kon bekleden in de staf van het legioen. Deze dienst was
geenszins verplicht. De mandaten waren beperkt: 27. Voor vele jongelui was het tribunaal een
sinecure, een avontuurtje ver weg van Rome, onttrokken aan de ouderlijke blik. Tacitus bericht
ons dat zijn schoonvader, Agricola, deze job ernstig opnam. Hij gebruikte zijn diensttijd niet,
zoals vele jongelui, om zijn frivoliteit bot te vieren, om genietingen na te jagen en zich van mili-
tair verlof te verzekeren.
Het kon dus gebeuren dat belangrijke legercommando’s werden toevertrouwd aan senatoren die
rechtstreeks uit het civiele leven kwamen, zonder enige militaire ervaring. Over deze personen
schrijft Plinius de Jongere: ‘Zij hebben nooit in een slaglinie gestaan, zij hebben nooit een leger-
kamp gezien, zij hebben nooit de klank der krijgstrompetten gehoord, tenzij tijdens de spelen te
Rome’.
Hoe komt het dat het Romeins Imperium zo lang heeft stand gehouden en niet eerder ten val
werd gebracht? De senatoren werden door de evolutie uit het leger gebannen – midden derde
eeuw n. Chr. – en vervangen door de viri militares van de ridderstand. Ridders werden vooral in
de tweede eeuw n. Chr. in de senatorenstand opgenomen, juist om de senatoriale commando’s
waar te nemen. Anderzijds vormden de loyale onderofficieren – centuriones – de ruggegraat
van het Romeins leger.
Epigrafische testimonia van Q. Lollius Urbicus’ senatoriale loopbaan werden teruggevonden in
zijn geboortestad Tiddis — 20 km noord-westelijk van Constantine, Algerië —, in het naburige
Caldis, in Britannia en te Rome. De spreiding van de inscripties bewijst niet alleen het belang
van de epigrafiek als bron van kennis, doch geeft tevens een idee van de geografische mobiliteit
binnen het Imperium Romanum (CIL VIII 6705, 6706; RIB 1147, 1148, 1276, 2191, 2192;
CIL VI 28 = ILS 3220; CIL VI 10707).
Q. Lollius Urbicus, vermoedelijk een homo novus, geboren ca. 90 n. Chr. te Tiddis in Numidia,
begon zijn carrière te Rome als quattuorvir viarum curandarum, directeur van de hoofdstede-
lijke reinigingsdienst. Vervolgens werd hij stafofficier te Mogontiacum (Mainz) in Germania als
tribunus laticlavius legionis XXII Primigeniae.
Dan volgt zijn intrede in de senaat, quaestor, en doorloopt hij de loopbaan tot en met de prae-
tura, Dat is het gewone schema voor de meeste senatoren, want pas na de praetura tekende
de differentiatie zich af. Van dan af diende de senator zijn militaire capaciteiten te bewijzen.
Uit Urbicus’ carrière te Rome blijkt echter reeds dat grote commando’s voor hem waren weg-
gelegd. Keizer Hadrianus had hem tot tweemaal toe als zijn kandidaat voor een ereambt voorge-
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dragen: quaestor urbis, tribunus plebis candidatus Caeseais, prwetor candidatus Caesaris. Na zijn
quaestura diende hij nog als legatus in de staf van de proconsul van Asia. Deze proconsul, een
invloedrijk man, had wellicht Urbicus’ aanleg opgemerkt en gesignaleerd aan de keizer te Rome.
Het is inderdaad na zijn verblijf in Asia dat de keizerlijke interventie in zijn loopbaan manifest
wordt.
Het eerste belangrijke zelfstandige commando wordt hem toevertrouwd als legatus legionis X
Geminae, legioenscommandant te Vindobona (Wenen) in Pannonia Superior. Hier moet hij
zijn militaire aanleg en aspiraties hebben bewezen, daar keizer Hadrianus hem belast met een
buitengewone opdracht in Iudaea: legatus Imperatoris Hadriani in expeditione Iudaica, qua
donatus est hasta pura corona aurea. Hij is vermoedelijk de tweede in bevel van het expeditie-
korps dat de laatste gevaarlijke opstand van de Joden, o.l.v. Bar-Kochba, zal onderdrukken
(a. 133-135). Omwille van zijn verdiensten wordt hij gedecoreerd met een zilveren lans en een
gouden kroon. Een praetorius kreeg normaal drie kronen en twee lansen. Hadrianus was vrij
spaarzaam met decoraties tijdens deze veldtocht. Maar de waardering van de keizer blijkt uit
het feit dat Urbicus het consulaat bereikte ca. a. 135-136. Nog voor Hadrianus’ dood (a. 138)
vertrekt Urbicus naar de Rijn als gouverneur, legatus Augusti provinciae Germaniae Inferioris
(a. 136-138). Kort na Hadrianus’ dood promoveert hij tot legatus Augusti pro praetore Britan-
niae, zoals een inscriptie uit Corbridge (a. 139) bewijst. Was de overplaatsing van Germania
Inferior naar Britannia een normale promotie - bekend uit de inscripties van andere legati —,
zijn gouverneurschap in Britannia (a. 139-142) was zeker geen routine-aangelegenheid. Hij
overwon de Britanni, die vanuit het noorden de fortificaties van de ‘Hadrian’s Wall’ hadden
doorbroken en de provincia plunderden. Om deze overwinning te consolideren begon hij met
het graven, onder keizer Antoninus Pius, van de ‘Antonine’s Wall’ in Schotland: een machtige
wal van graszoden en turfblokken met ervoor een gracht en bewaakt door talrijke castella,
wachtposten. De sporen ervan ziet men heden nog in het landschap van Schotland. Rond
146 roept de keizer deze verdienstelijke generaal naar Rome om hem in zijn onmiddellijke
nabijheid het meest prestigieuze senatoriale ambt te doen bekleden: de praefectura urbis.
Had deze senator in dienst van de keizer het Imperium Romanum doorkruist én jaren in de
hoofdstad Rome doorgebracht, toch was hij zijn thuisland niet vergeten, niet alleen omwille
van zijn economische belangen aldaar, doch ook als weldoener van de inwoners van Tiddis
en Caldis, die hem eren als hun patronus. Het mausoleum van de familie der Lollii staat als
een stil getuigenis nog steeds overeind in de buurt van Tiddis (Algerië). De inscripties hebben
de man die het mausoleum liet bouwen in een stijl Rome waardig, weer tot leven gewekt.

De ridderotficieren

De ridders, equites, de tweede stand, vaak gerecruteerd uit de provinciale adel der decurionen,
welvarend door grootgrondbezit en soms ook door handel, vormden samen met de senatoren de
economische kracht van het rijk. Zij waren bijzonder aangewezen om de hulptroepen aan te
voeren, die geronseld waren onder de provinciales.
De ridderofficier kwam rechtstreeks uit het burgerleven, kende geen vaste dienstverbintenis en
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keerde na elke graad tot de burgerstaat terug. Tijdens de tweede eeuw n. Chr. was de ridder-
militia geëvolueerd tot een hecht promotiesysteem, gericht op een strenge selectie, zoals blijkt
uit de piramide van het aantal mandaten.

Nog geen 4% van hen die in de eerste graad startten, kon hopen de militia quarta te bereiken.
De vacatures in de opeenvolgende graden zorgden ervoor dat alleen de besten overbleven. De
gunstige rapporten die de senatoriale gouverneur aan de ab epistulis te Rome zond, waren nor-
merend voor een verdere promotie. De ridderoffÏcier diende te bewijzen dat hij, na een eerste
zelfstandig commando o ver een infanterie-eenheid van 500 man, ook een eenheid van 1 .000 man
aankon. Dezelfde gradatie was ook ingebouwd bij de tactisch belangrijke cavalerie-afdelingen:
praefectus van een ala van 500, en van 1 .000 man. Een ridder zag dus vaak na 3 jaar, de normale
duur van één militia, of na 6 jaar, zijn militaire carrière als beëindigd. Slechts de keur bereikte
de top. Gezakte officieren konden gedeeltelijk worden opgevangen in de keizerlijke administra-
tie als procurator. Het aantal procuratoren, waaronder ook veel burgers-specialisten, lag rond
103 à 124 mandaten tijdens het midden van de tweede eeuw, zodat niet elke gewezen ridder-
officier op een mandaat kon hopen. Nochtans was de riddermilitie de kweekplaats bij uitstek
voor een toekomstig procurator. Deze ambtenaren waren belast o.a. met de leiding van de kei-
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zerlijke kanselarij, beheer van de keizerlijke kas in de provincie, bestuur van kleinere provincies.
Een kleine minderheid kon eventueel een paar hogere commando’s bereiken: praefectus classis
– vlootcommandant te Ravenna of Misenum –, praefectus Aegypti, beheer van de rijke kroon-
kolonie Egypte, en eventueel commandant van de keizerlijke lijfwacht te Rome, praefectus
praetorio. De procuratoren werden hiërarchisch ingedeeld volgens hun salaris: ten tijde van Mar-
cus Aurelius (a. 161-180): 1 trecenarius, 33 ducenarii, 48 centenarii, 42 sexagenarii, respectieve-
lijk 300, 200, 100, 60 duizend sestertiën.
Een zeer kleine groep van ridderofficieren werd door de keizer in de senaat opgenomen om de
rangen van de senatoren te sluiten in de hogere militaire commando’s.
Een relatief kleine groep uit de 20 à 30.000 leden van de ordo equester, kon gekwalificeerd
officier worden. De posten van procurator waren zeker niet talrijk te noemen. De ridders had-
den duidelijk minder kansen dan de senatoren, van wie het effectieve getal 600 was. Zij waren,
in vergelijking met de senatoren, manifest ondervertegenwoordigd. Rome bleef door zijn ge-
schiedenis heen een oligarchie!
We kennen momenteel ca. 2.000 ridderofficieren en dit voor 90% via inscripties. De laatste
tijd groeit hun aantal met gemiddeld 10 à 15 nieuwe gevallen per jaar. Het is duidelijk uit het
vorige betoog dat deze loopbanen niet alle even glansrijk verliepen. Mogen we hier de cursus
schetsen van een rasechte vir militaris?
M. Valerius Maximianus figureert in niet minder dan 18 opschriften: 16 in Numidia (Algeriê),
1 in Dacia (Roemenië), 1 in Pannonia Inferior (Tsjechoslowakije).
Het ere-opschrift dat de lokale senaat (splendidissimus ordo, 1. 23) van Diana Veteranorum
(Zana, Algerië) (Dia[n(ensium) Veteranorum]) op eigen kosten (aere conlat(o)) voor hem
plaatste, schetst zijn opmerkelijke carrière.
Een eerste gedeelte van de tekst bevat de naam van de geëerde, zijn afstamming en zijn aanvan-
kelijke sociale status. De tekst, gericht aan de geëerde, wordt in de datief opgesteld: M(arco)
Valerio Maximiano, M(arci) Valeri Maximiani quinq(uennalis) s[ac(erdotalis)] | f(ilio), pont(ifici)
col(oniae) Poetovionens(ium), equo p(ublico) (1. 1-2). Marcus Valerius Maximianus, herkomstig
van Poetovio (Ptuj, Joegoslavië) was priester (pontifex) van zijn geboortestad (colonia) geweest.
Zijn gelijknamige vader bekleedde er een magistratuur (quinquemialis) en fungeerde als opper-
priester (sacerdotalis) van Pannonia Superior. De familie der Valerii behoorde tot de provinciale
elite, loyaal tegenover Rome en welvarend genoeg om de ridder-census van 400.000 sestertien
te kunnen opgeven. De zoon wordt dan ook door de keizer op het album van de ridderstand
geplaatst (equo publico).
Hij start als ridderofficier in de militia prima: praef(ecto) coh(ortis) I Thrac(um) (l. 2). Zijn
garnizoensplaats kunnen we niet achterhalen, aangezien niet minder dan 5 cohortes I Thracum
bekend zijn: Britannia, Pannonia Inferior, Dacia, Cappadocia, Egypte. Vanwege zijn promotie
naarde tweede graad als: trib(uno) coh(ortis) I (H)am(iorum) | civium  R(omanorum) (1. 2-3),
infanterie-eenheid van l .000 man, wordt hij naar Syria overgeplaatst.
Vanuit Syria wordt hij belast met een buitengewoon commando: praep(osito) orae gentium
Ponti Polemoniani, don(is) don(ato) bel | lo Phart(ico) (1. 3-4). Hij krijgt de controle toege-
wezen over de kuststreek en de volkeren van de Pontus Polemonianus, het vroegere koninkrijk
van Polemon, geannexeerd in 64 door Nero. Het expeditieleger van Marcus Aurelius en Lucius
Verus (a. 162-166) tegen de Parthen was voor de proviandering afhankelijk van de havens
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Phamacea en Trapezus aan de Zwarte Zee. M. Valerius diende ervoor te zorgen dat vanuit het
achterland de toevoer naar het front niet werd afgesloten door rovers of piraten. Deze opdracht
verliep wellicht niet zonder strijd, want hij werd gelauwerd door de keizer (donis donato).
Zijn militaire kwaliteiten wekten de aandacht van de keizer en Marcus Aurelius zelf belast hem
met een tweede analoog buitengewoon commando in Germania: allecto ab Imp(eratore)
M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in procinctu | Germanic(ae) exped(itionis) ad dedu-
cend(a) per Danuvium quae in annonam Panno(niae) | utriusq(ue) exercit(uum) denavigarent
(l. 4-6): door keizer Marcus Aurelius uitgekozen en gezonden naar het front tijdens de expe-
ditie tegen de Germanen om het transport via de Donau te verzekeren van de ravitaillering van
de legers der beide provincies Pannonia. Om de graantoevoer vanuit Gallia via de Donau naar
Pannonia veilig te stellen, krijgt hij een speciaal commando: praepos(ito) vexillationum
clas(sium) praetor(iarum) | Misenatis item Ravennatis item clas(sis) Brittanic(ae) item equit(um)
Afror(um) et Mauror(um) | elector(um) ad curam explorationis Pannoniae (1. 6-8). Hij is
bevelhebber van detachementen (vexillationes) van de vloten uit Misenum, Ravenna, Brittania,
die matrozen en schepen leveren voor het transport. Tegelijkertijd begeleidt lichtbewapende
Afrikaanse cavalerie, Afri et Mauri, het konvooi overdag langs de oevers, en ’s nachts, als de
schepen voor anker gaan, betrekt de cavalerie de wacht.
Ondanks twee succesvolle buitengewone commando’s na zijn tweede graad, ondanks de inter-
ventie van de keizer zelf, wordt Maximianus niet vrij gesteld van de militia tertia. Was het
systeem enerzijds soepel en bood het ruimte voor extra-commando’s, anderzijds werd het rigou-
reus toegepast. Zijn glansrijke derde militia opent meteen de weg tot de militia quarta, de
‘fine fleur’ der tien beste ridderofficieren: praef(ecto) al(ae) I Aravacor(um), in procinc | tu
Germamco ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto) coram laudato et equo et phaleris | et armis
donato, quod manu sua ducem Naristarum Valaonem | interemisset et in eade(m) ala quartae
militiae honor(em) adepto, praef(ecto) al(ae) | contar(iorum), don(is) don(ato) bello
Ger(manico) Sar(matico) (1. 8-12). Hij wordt bevelhebber van de ala I Aravacorum (Lusita-
niérs), gekazerneerd in Pannonia Superior, en nu te velde tegen de Germanen. De keizer zelf
heeft in aanwezigheid van de troepen (coram) een lofrede op Maximianus uitgesproken
(laudato). De bejubelde kreeg als uitzonderlijke onderscheiding het paard, de insignes, de
wapens van de leider der Naristae, Valaon, omdat hij deze eigenhandig had gedood. Deze
Naristae, verbonden met de Marcomanni en de Quadi, bedreigden ca. 170 de Donaugrens:
Raetia, Noricum. De keizer leidde blijkbaar in hoogst eigen persoon de operaties. Maximianus
wordt voor zijn bravourstuk tijdens de derde graad bovendien bedacht met de eervolle promotie
(honorem adepto) naar de militia quarta: prefect van het elite-korps van 1.000 cavaleristen,
bewapend met een contus (lange lans): ala contariorum, eveneens gekazerneerd in Pannonia
Superior. Als specialist van het Donau-front wordt hij nogmaals gelauwerd (donis donato) bij
het einde van het bellum Germanicum Sarmaticum (a. 175).
Na zijn rijkgevulde militaire carrière had deze gewezen officier op een rustiger baan kunnen
hopen als procurator in de administratie, doch de keizer doet onmiddellijk andermaal een be-
roep op zijn militair vakmanschap: praep(osito) equitib(us) gent(ium) Marcomannor(um)
Narist (arum) | Quador(um) ad vindictam Orientalis motus pergentium honor(e) centenariae
dig | nitatis (1. 12-14): als bevelhebber van de cavalerie van de stammen der Marcomanni,
Naristae, Quadi, die oprukken om de opstand in het Oosten te onderdrukken, wordt hij bedacht
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met de eer en de waardigheid van een procurator centenarius, Hij leidde de cavalerie van de pas
overwonnen volkeren – hijzelf had toch de leider der Naristae omgebracht! – van de Donau
weg naar het Oosten als een soort gijzelaars, waardoor het Donau-front tijdens de expeditie naar
het Oosten rustig zou blijven. De Syrische usurpator, Avidius Cassius, liet zich in 175 tot keizer
uitroepen, nadat de valse mare was verspreid dat keizer Marcus Aurelius dood was. Grote ge-
bieden van het Oosten begroetten Avidius Cassius als de nieuwe keizer en de echte keizer had
een grote troepenconcentratie nodig om weer orde op zaken te stellen in het Oosten.
Terug van de expeditie wordt Maximianus beloond voor zijn diensten, hij wordt procurator aan
de Donau met een verhoogd salaris: aucto salario adeptus (sic) procurationem Moesiae Inferioris
(1. 14). De tekst staat, zoals we signaleerden, in de datief, de steenhouwer is hier even de tel
kwijt en beitelt adeptus i.p.v. adepto. M. Valerius doet nu zijn intrede in de administratieve
kaders, maar de keizer heeft de vechtjas andermaal nodig. Tegelijkertijd wordt hij aan het hoofd
van detachementen door de keizer naar het grensgebied van Macedonia en Thracia gezonden om
er de Brisei, geduchte roversbenden, te bestrijden: eodem in tempore praeposito vexillationibus
et at detrahen | dam Briseorum latronum manum in confinio Macedon(iae) et Thrac(iae) | ab
Imp(eratore) misso (1. 15-17).
Als expert van het Donau-gebied wordt hij nog proc(urator) Moesiae Super(ioris), proc(urator)
prov(inciae) Daciae Porolis | sensis (1. 17-18; a. 177-179).
Twintig jaar lang had deze vechtjas, in dienst van Rome, zich vooral ontpopt als specialist van
het Donau-front, met tussenin opdrachten in liet Oosten. De hoogste beloning voor deze ver-
dienstelijke man kon niet uitblijven: a sacratissimis Imp(eratoribus) in amplissimum ordinem
inter prae | torios allecto (1. 18-19): hij wordt door de hoogverheven keizers, Marcus Aurelius
en Commodus, in de roemruchte senatorenstand opgenomen en wel onmiddellijk met de hoge
graad van gewezen praetor: praetorius. Enerzijds kon men aan een dergelijke man bezwaarlijk
een lagere graad geven, doch anderzijds werd deze dubbele beloning – senator én dadelijk
praetorius – door de keizers niet zonder berekening geschonken. De senaat leed aan bloed-
armoede en leverde onvoldoende viri militares; de enige manier van b bed verversing bestond erin
mensen als M. Valerius op te nemen om opnieuw de rangen te sluiten. Inderdaad, M. Valerius
heeft als nieuwbakken senator het senaatsgebouw te Rome niet betreden, want onmiddellijk
wordt hij ingeschakeld te velde als legioensbevelhebber en wel uitgerekend in het Donau-gebied:
et mox leg(ato) leg(ionis) (1. 19), waar hij niet minder dan 6 legioenen zal aanvoeren (1. 19-
21): leg(ato) leg(ionis I Adiut(ricis) (Pannonia Superior), item leg(ato) leg(ionis) II Adiu(tricis)
(Pannonia Inferior), dan bevelhebber van de detachementen die te Leugaricio (Pannonia
Inferior) overwinteren (1. 19-20; a. 179-180): praep(osito) vexil(lationum) | Leugaricione
hiemantium, item leg(ato) leg(ionis) V Mac(edonicae) (Dacia Porolissensis), item leg(ato)
leg(ionis) I Italic(ae) (Moesia Inferior), item leg(ato) leg(ionis) | XIII Gem(inae) (Dacia Apulen-
sis). Tijdens dit laatste mandaat wordt hij nogmaals gedecoreerd: don(is) don(ato) a nobilissimo
[| principe M(arco) Aurelio Commodo Aug(usto) |] expeditione secunda Ger(manica) (1. 21-22;
a. 180-182). De lacune in de tekst tussen de dubbele haakjes is in de Oudheid ontstaan. De
naam van de keizer, in casu Commodus, die in ongenade viel, diende ‘verbannen te worden voor
het nageslacht’ (damnatio memoriae). Ploegen van steenhouwers doorkruisten het Imperium om
de naam van de betrokken keizer weg te beitelen, vandaar de lacune in de inscriptie!
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Vanuit de rumoerige Donau-zone promoveert M. Valerius naar het rustige Numidia als: leg(ato)
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [leg(ionis) III Aug(ustae)] (l. 21), bevelhebber van het aldaar
(Lambaesis) gestationeerde legioen, een post die in feite het gouverneurschap van Numidia
betekende. Na zovele bewogen frontjaren vindt hij eindelijk een rustiger bestaan. De keizer
schenkt hem de eer van het consulaat en als clarissimus vir is hij de aanzienlijkste man van
Numidia. Niet minder dan 16 opschriften getuigen van zijn nu vreedzame activiteiten in Numi-
dia. Samen met zijn vrouw, Ulpia Aristonica, clarissima femina, leefde hij vermoedelijk in de
veteranen-kolonie, Diana Veteranorum (Zana, Algerië). In dit milieu van oud-gedienden zullen
de sterke verhalen van hun militaire heldendaden wel de ronde hebben gedaan. M. Valerius zal
wel vaak met zijn eigen epos in liet centrum van de belangstelling hebben gestaan. De ordo
decurionum van deze kolonie eerde hem en zijn vrouw als hun beschermers - patronus /
patrona. Tevens viel hem deze eer te beurt in andere steden van Numidia. Als gouverneur voerde
hij bovendien een intensieve bouwpolitiek: thermen te Cuicul (a. 183-184), drainerings- en
saneringswerken te Thamugadi, een arcus, boog te Lambaesis. In onze bijdrage over het stedelijk
leven (zie blz. 229) hebben we de weldoende aanwezigheid van hooggeplaatste functionarissen
in een stad beklemtoond. Blijkbaar heeft M. Valerius, geliefd gouverneur, in Numidia na zovele
tribulaties hier een tweede thuis gevonden.
De loopbaan van deze topofficier werd vooral bepaald door keizer Marcus Aurelius’ oorlogen
tegen de Marcomanni. De keizer benutte hem als de specialist van het Donau-front, vandaar
dat in vergelijking met andere loopbanen, de geografische mobiliteit van Maximianus’ carrière
vrij beperkt was. De loopbaan van deze generaal toont tevens het nijpend tekort aan gekwali-
ficeerde senatoren. De crisis van de derde eeuw, de militaire anarchie is nakend!

De onderofficieren: de centurionen

De 60 centurionen, de onderofficieren van het Romeinse legioen, hadden een vast dienstver-
band en werden meestal gerecruteerd uit de derde stand. Een ridder die een verzekerde baan na-
streefde, kon zelfs zijn carrière beginnen als centurio. De 60 posten: 6 centuriae per cohors en
in totaal 10 cohortes per legioen, waren strikt hiërarchisch geordend. De centurio startte in de
laagste centurie van de tiende cohorte en kon opklimmen tot de top, de primi ordines: de
centurionen van de eerste cohorte, van wie één de graad van primus pilus voerde, de aanvoerder
van de eerste cohorte van het legioen.
Een gewoon legioensoldaat kon na 15 of 20 jaar promoveren tot centurio en in die hoedanig-
heid soms nog eens 20 jaar dienen alvorens primus pilus te worden. Vele centurionen dienden
vaak tot aan hun dood of tot ziekte of zware verwondingen hen ongeschikt maakten voor de
dienst. De normale minimum-leeftijd van de primi pili lag om en bij de 50 jaar.
Het centurionaat was het enige geïnstitutionaliseerde kanaal voor de derde stand om een sport
hoger op te klimmen op de sociale ladder. Immers via het primipilaat bereikte men automa-
tisch de ridderstand. Deze primi pili, de elite der onderofficieren, konden dan promoveren tot
kampcommandant, praefectus castrorum legionis, en namen aldus plaats in de staf van de offi-
cieren. De keizer kon hen, nadat ze een leven in de kampementen aan de uiteinden van het
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Imperium hadden doorgebracht, naar Rome roepen om een afdeling van de Stadspolitie, tfe
brandweer of de prestigieuze keizerlijke garde te leiden (tribunus cohortis urbanae, cohortis
vigilum, cohortis praetoriae). Na deze laatste test van loyaliteit, door de keizer zelf afgenomen,
werden deze hooggeschoolde en begaafde officieren naar de provincie terug gezonden als primus
pilus iterum: technisch bevelhebber van het legioen, in graad onmiddellijk geplaatst onder de
senatoriale tribunus, legatus. Nadien kon de primus pilus iterum doorstoten tot de hoogbe-
geerde posten: procurator centenarius, ducenarius, praefectus annonae (chef van de graanvoor-
zieningen, 300.000 sestertiën), praefectus Aegypti (gouverneur van Egypte, persoonlijk bezit
van de keizer, 500.000 sestertiën), praefectus praetorio (commandant van de keizerlijke garde
te Rome, 1.000.000 sestertiën).
De centuriones, de ruggegraat van het Romeinse legioen, vormden als beroepsonderofficieren –
loyaal en conservatief zoals in alle legers ter wereld – het tegengewicht voor de onervarenheid
van vele senatoriale bevelhebbers. Theoretisch beschikten zij over een spectaculaire sociale lift,
de intrede via het primipilaat in de ridderstand met een eventuele promotie tot praefectus
praetorio, de tweede man te Rome na de keizer! Doch in de praktijk waren zovele sassen en
sluizen ingebouwd dat via dit kanaal van sociale mobiliteit eigenlijk alleen maar een kleine min-
derheid kon doorstromen. Quantitatief beschouwd was de opgang van de derde stand verre van
revolutionair te noemen. De gemiddelde leeftijd van 50 jaar om het primipilaat te bereiken is
voor de antieke maatschappij hoog te noemen. Men schat het sterftecijfer van de gewone sol-
daat tijdens zijn dienst van 20 à 25 jaar op 50% Tijdens het midden van de tweede eeuw waren
er gelijktijdig ca. 2.000 centurionen in dienst, van wie nauwelijks een derde het primipilaat be-
reikte. Slechts voor een tiental van de 500 à 600 primipilares waren hoge functies weggelegd.
De sociale mobiliteit verliep in de Romeinse maatschappij volgens de wegen der geleidelijkheid.
De zonen van de centurionen, in de nabijheid van de kampementen geboren, hadden aii.w. de
zin voor het wapenbedrijf met de moedermelk ingezogen. Zij zullen vaak sneller opklimmen,
dus in de tweede generatie. In de derde generatie leveren zij soms senatoren.

De beroemde grafsteen, gevonden tussen Xanten en Birten (Germania Inferior), thans het
pronkstuk van het Rheinisches Landesmuseum te Bonn, is een direct getuigenis van een cen-
turio die op de vooravond van zijn promotie tot primus pilus omkwam in 9 n. Chr. in het
Teutoburger Woud, waar de Romeinse generaal Varus zelfmoord pleegde en zijn drie legioenen
werden afgeslacht.

M(arco) Caelio T(iti) f(ilio) Lem(onia tribu) Bon(onia) | [(primo)] o(rdini) leg9ionis) XIIX
(duodevicesimae), ann(orum) LII (quinquanginta trium) s(emissis), | [ce]cidit bello Variano,
ossa | [lib(ertorum) i]nferre licebit, P(ublius) Caelius T(iti) f(ilius) | Lem(onia tribu) frater
fecit.
‘Aan Marcus Caelius zoon van Titus, (ingeschreven in de) tribus Lemonia uit Bononia(Bologna),
primus ordo van het achttiende legioen, 53 1/2 jaren oud. Hij sneuvelde in de oorlog geleid door
Varus. Het gebeente van zijn vrijgelatenen mag in dit graf bijgezet worden. Zijn broeder, Publius
Caelius, zoon van Titus, (ingeschreven in de) tribus Lemonia liet (dit graf) oprichten.’
De twee vrijgelatenen van wie sprake is, worden rechts en links van de gesneuvelde afgebeeld:
M(arcus) Caelius M(arci) I(ibertus) Privatus en M(arcus) Caelius M(arci) l(ibertus) Thiaminus.
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Beide liberti ontvangen zoals gebruikelijk, de voornaam en de familienaam van hun patronus:
M. Caelnis. Keren we terug tot de centrale figuur.
De iconografie van het document is uniek. De rechterhand omvat de vitis (stokje), symbool
van zijn status en graad in het leger. Boven zijn tunica draagt hij een lederen borstpantser
(lorica). Zijn krijgsmantel (sagum) is zichtbaar op de linkerschouder en in zijn linkerhand. Hij
is afgebeeld in parade-uniform en getooid met niet minder dan 10 decoraties! Om de beide pol-
sen draagt hij armillae – armbanden. Aan een om de hals geslagen doek hangen twee torques
(decoraties ook rond de hals gedragen). Vijf phalerae, gedreven medaillons, bevestigd aan lede-
ren riempjes, sieren zijn lorica. Op het hoofd draagt hij de corona civica, een krans met eiken-
loof in het midden versierd met een plaatje. Deze laatste decoratie betekent dat men een bur-
ger uit levensgevaar had gered.
Marcus Caelius, uit het verre Bologna, vergrijsd in het wapenbedrijf (53 1/2 jaren oud), ge-
lauwerd met tien decoraties, gesneuveld op het veld van eer aan de uiteinden van het Imperium,
was een waardig vertegenwoordiger van het centurionaat!

De epigrafiek retoucheert, via nieuwe vondsten en vaak door grensverleggend onderzoek, het
imago van de Romeinse wereld der literatoren. De epigraaf wordt soms kunstenaar die een vaag
beeld een duidelijke fysionomie geeft. De kunst is moeilijk, de weg is lang en het leven is kort.
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De oogstarbeider van Mactar
Dit grafepigram werd gevonden in de in het huidige Tunesië gelegen Romeinse stad
Mactar. Uit de lectuur zou de lezer licht kunnen afleiden, dat algemeen gesproken arbei-
ders in het Romeinse Keizerrijk een beste kans hadden om sociaal te stijgen. Die conclusie
zou verre van juist zijn. Het grafepigram van Mactar is even uitzonderlijk als de geluks-
vogel die er in beschreven wordt. Over de mate waarin naast de slavernij loonarbeid van
vnje mensen in de Oudheid voorkwam kunnen de opinies variëren, over de in doorsnee
zeer lage sociale status van de ‘loonslaven’ zelf nauwelijks. De beste sociale stijgers in de
Grieks-Romeinse wereld waren (klein)zonen van vrijgelatenen, niet vrije, arme plebejers,
laat staan oogstarbeiders.

Mijn wieg stond in een hut van arme ouders,
geen kapitaal, geen personeel te zien.

Sindsdien bleef ik mijn boerengrond verzorgen,
mijn akker kreeg nooit rust, ik evenmin.

5 Wanneer hetjaargetij de oogst deed rijpen,
was ik de eerste maaier van het graan

en als de boeren rijenlang met zeisen
het land doortrokken tot aan Cirtae toe,

ging ik vooraan, ik was de voorste maaier,
10 rijenvol schoven liet ik achter mij.

Twaalf oogsten onder felle zonnestralen
heb ik gemaaid: toen werd ik opperman

en leidde elf jaar lang de maaiersploegen;
mijn mannen snoeiden elk Numidisch veld.

15   Mijn werk, mijn leven met bescheiden eisen
werden beloond: zij gaven mij een huis,

ik werd de heer des huizes van een villa
en wie daar woont, komt nimmer iets te kort.

Ook bracht het leven mij een bloem van gunsten:
20     ik werd verkozen tot de hoogste stand,

zat in de tempel op een erezetel
en kwam van keutelboer in ’t censorambt.

Zoons kreeg ik en ik mocht hen op zien groeien,
evenals kleinzoons, waar ik veel van hield.

25   Door goed te leven had ik mooie jaren,
geen boze tong, die daar een smet op werpt.

Leert, mensenlief, te leven zonder zonden;
wie blaamloos leeft, verdient dat hij zo sterft. (vert. M, d ‘Hane-Scheltema)

Commentaar: r. 8 Cirtae: het huidige Constantine (Algerije); r. 20: met de hoogste stand wordt be-
doeld de stadsraad (curia of senatus) van Mactar; r. 21: de tempel is óf een metafoor voor ‘senaatsge-
bouw’ óf een aanduiding van de vergaderplaats van de Mactariaanse senaat. De senaat van Rome verga-
derde ook wel in een tempel, r. 22: onze man werd dus censor in Mactar, waar hij op veel kleinere
schaal precies hetzelfde deed als zijn grote broers, d.w.z. de censoren van de senaat in Rome: registra-
tie van nieuwe leden en op de mores letten.

Bron: CIL, vol. VIII, no. 11824. Dit epigram komt ook ter sprake op p. 228



Stadsvorming in Rome en Italia

Het begrip ‘stad’ wordt in de geschiedenis
van de civilisaties gehanteerd om vaak totaal
verschillende sociologische realiteiten aan te
duiden. Niet alleen is het wenselijk het feno-
meen ‘stad’ binnen één bepaald omschreven
cultuurkring te bestuderen, doch binnen de
kring zelve zullen vaak nog eens verschillen
optreden in tijd en ruimte!
Van  verdwenen  beschavingen  trachten
archeologen, via de materiële resten, het ont-
staan én de evolutie te schetsen van een pre-
urbane kern die uitdijt tot een stad, polis,
urbs, civitas. Hoe dit proces zich te Rome
zelf heeft voltrokken en hoe de Etrusken
tijdens de overgang zevende/zesde eeuw v.
Chr. een stroomversnelling in het urbanisa-
tieproces van Rome veroorzaakten, is nog
steeds het voorwerp van heel wat onder-
zoek. Sporen van bewoning wijzen op een
gestadige demografische concentratie. Hut-
ten van zoden, leem, stro worden vervangen
door duurzame stenen huizen. Een eerste
primitieve bestrating van gestampte aarde
brengt a.h.w. een ordeningsprincipe in de
site. Het uitsparen van open ruimten,
pleinen, het oprichten van constructies met
een publiek karakter, zijn symptomen dat
het politiek-religieuze leven een centrale
plaats krijgt toebedeeld. Uit de relatieve rijk-

dom/armoede van de necropolen die nu stil-
aan buiten de urbane kern worden gelokali-
seerd, kan men een begin van sociale strati-
ficatie merken. De grafgiften verschaffen
inlichtingen over het familiale, sociale,
economische leven. Een bepaalde groep ver-
werft blijkbaar een economisch surplus. Zo-
vele symptomen die een indicator kunnen
zijn dat in een bepaalde site ‘het stedelijk
leven’ opgang komt.
De Etrusken die Rome eigenlijk een polis-
structuur hebben gegeven, worden volgens
de traditie verdreven in 509 v. Chr. Hier-
door ontstaat er a.h.w. een vacuüm in
Latium. Rome wordt ‘nolens volens’ de erf-
genaam van het Etruskische imperium, de
verovering van Latium wordt een element
van Rome’s politiek. Rome onderwerpt
Latium in 337 v. Chr. en het embryo van het
latere immense Imperium is verwekt. Rome
ontwikkelt klare juridische beleidslijnen om
met zijn instellingen, berekend voor een
beperkte territoriale staat, een groot impe-
rium te beheersen. Het bekende principe,
divide et impera, verdeel en heers, wordt met
succes in Italia toegepast.
Het veroverde gebied wordt een mozaïek van
territoria met verschillende juridische status,
die Rome meestal eenzijdig bepaalt en te
allen tijde kan herroepen. Aan de top van
het trappenstelsel figureert de colonia, aan-
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vankelijk een nederzetting van burgers uit
Rome, overgeplant in het veroverde gebied.
De autochtonen die voldoende loyaal wor-
den geacht, kunnen via een lange wachttijd
de status van municipium verwerven, met als
beloning het Romeinse burgerrecht. In de
municipia onderling waren evenwel nog juri-
dische verschillen ingebouwd. Aldus kon
men de civitas Romana in mindere of meer-
dere mate bezitten. Deze verschilpunten
evenals de territoria die op een lagere sport
van de ladder staan in de klim naar het Ro-
meinse burgerrecht, laten we hier buiten
beschouwing. De civitates dediticiae, volledig
aan Rome onderworpen, vinden we onder-
aan de ladder.

Het ontstaan van de steden in liet Westen

Met de verovering van de Grieks-Hellenis-
tische wereld kwam Rome aldaar in contact
met een stedelijk leven dat zijn wortels had
en lag ingebed in de eeuwenoude traditie van
het polis-systeem. In het Westen hebben de
legioenen de militaire kracht van de volkeren
gebroken, die, om Tacitus te parafraseren,
nog in de natuurstaat leefden. Maar het was
de Romeinse stad, althans in de westelijke
provincies, die de romanisatie van het ver-
overde gebied realiseerde. De Romeinse cul-
tuur had als voedingsbodem het stedelijk
leven. Alleen op de infrastructuur van een
stad bloeide de Romeinse civilisatie opti-
maal. Het stedelijk leven bereikte een hoog-
tepunt in het Westen tijdens de eerste/
tweede eeuw n. Chr.
Hoe ontstonden deze steden in het Westen,
we denken hier vooral aan het Rijngebied,
en wat was hun fysiononite? De militaire
invloed is in deze evolutie niet weg te cijfe-
ren. Schematisch kan men drie fasen onder-
scheiden. Tijdens de periode van verovering

trachten de Romeinse generaals de lokale
elite voor zich te winnen en aldus hopen zij
vat te krijgen op hun achterban. Deze
nobelen kunnen met Rome collaboreren,
doch vaak blijken ze onbetrouwbaar en
haarden van nationale revolte tegen Rome
ontbranden. Wanneer de legioenen hun
tenten verlaten en hun intrek nemen langs
de Rijksgrenzen in stenen kampementen,
worden zij sedentair en kunnen zij een
bestendige controle uitvoeren op het territo-
rium. De bouwactiviteit van de legioenen
openbaart niet alleen aan de autochtonen de
hoge Romeinse technologie, doch betekent
vaak de economische ontsluiting van een ge-
bied, mogelijkheid tot economische collabo-
ratie. Aldus begint de fase van de accultura-
tie, het onderscheid tussen soldaat en ‘civiel’
is nog scherp. Doch de veteranen, vaak ge-
huwd met autochtonen, hebben na 20 of 25
jaren dienst de wortels met hun thuisland
verloren en genieten hun pensioen in de
buurt van hun garnizoensplaats. Het onder-
scheid tussen soldaat en ‘civiel’ vervaagt en
vrij vlug recruteert Rome de troepen ter
plaatse. De eigenlijke romanisatie is een
feit.
De urbanisatie aan de Rijn verliep volgens de
geschetste evolutie en werd bepaald door het
strategische belang van het gebied. Sommige
legerkampen kregen een civiele bestemming
en de status van colonia. Buiten de muren
van de kampen ontstonden de canabae,
waar de smeden en de pottenbakkers arbeid-
den voor het leger, omdat zij binnen de om-
heining van de kazerne lawaaihinder veroor-
zaakten en hun ateliers een permanent
brandgevaar waren. Deze canabae groeien
uit tot centra, georganiseerd als steden, waar
de soldaat alles te koop werd aangeboden.
Langs de knooppunten van vitale wegen ont-
staan agglomeraties, evenals langs de bruggen
over de Rijn, de levensader van het Rijnge-
bied.
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De oudste stad van de Rijn werd de oppidum
Ubiorum, een augusteïsche stichting, die
keizer Claudius in 50 n. Chr. grondvestte als
Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln).
De colonia kreeg als bijnaam Claudia, ter
herinnering aan haar stichter. Het woord Ara
in de titel herinnert eraan dat Augustus hier
de ara Ubiorum vestigde, de hoofdplaats van
Germania Magna tot aan de Elbe! De naam
van Agrippina – Agrippinensium – refereert
aan de echtgenote van Claudius, die haar
gemaal verzocht haar geboortestad te eren.
Zij was hier immers geboren in 15 n. Chr.
als dochter van de toenmalige bevelhebber
van het Rijnleger, prins Germanicus. Trier
werd eveneens door Claudius verheven tot
colonia. Nero gaf Mogontiacum (Mainz) wel-
licht een civiel bestuur. Na de opstand van
Civilis (70 n. Chr.) bouwen en herbouwen
de Flaviërs: Mainz, Bonn, Neuss, Xanten,
Straatsburg. De bouw van de limes wordt
aangevat en in 89 n. Chr. wordt Germania
opgesplitst in Germania Inferior en Ger-
mania Superior. Traianus stichtte een nieuwe
colonia: Ulpia Traiana te Xanten en bevor-
derde de bouw van nieuwe steden: Ulpia
Noviomagus (Nijmegen) en Ulpia Sueborum
Nicretum (Ladenburg/Neckar). Het Rijnge-
bied was dun bezaaid met steden, een aantal
agglomeraties groeide evenwel rond de
castella, de wachtposten langs de limes. De
stad was een centrum dat het platteland er
ver omheen beheerste. Zij was een aantrek-
kingspool voor een heel gebied.
Het plan van aanleg kon verschillen van stad
tot stad, zodat men van typen kan spre-
ken: model van legerkamp, dambordplan,
canabaestructuur. De gebouwen van de ver-
schillende steden zijn qua vorm en grootte
niet steeds uniform, hun bedoeling en func-
tie zijn steeds analoog. Men kan a.h.w. een
skelet schetsen van de Romeinse stad.
Het hart van de stad klopt op het forum, de

centrale openbare plaats voor het politieke,
juridische, religieuze leven. De voornaamste
gebouwen, het capitool, tempel van de
officiële religie, de curia, vergaderplaats van
de lokale senaat, de basilica, knooppunt van
handel en rechtspraak, zijn gegroepeerd rond
het forum.
De gebouwen voor het ontspanningsleven
dienden de unanimitas (eensgezindheid) van
de bewoners te realiseren. Het theater her-
bergt in zijn cavea de stedelingen bij toneel
of religieuze festivals. Het amfitheater zorgt
voor de massapsychose van het stadion bij de
spelen. De thermen waren niet alleen een
sanitaire inrichting, doch hadden een be-
langrijke sociale, culturele functie.
De Romeinen zochten met kennis van zaken
in de nabijheid van de stad naar water van
goede kwaliteit. Via aquaducten, kanalen,
spaarbekkens,  verdeelstations,  fonteinen
werd het water aangevoerd, niet alleen om
de thermen te voeden, maar voor de sani-
taire installaties, noodzakelijk bij een bevol-
kingsconcentratie. Buiten de stad lag vaak
een open zwembad (piscina) op het sport-
veld (campus).
De rijken woonden in een domus. De
gewone stedeling betrok een ‘appartementje’
van de huurkazernes der insuiae, waarvan het
gelijkvloers tabernae, boutiques, herbergde.
Portieken, monumenten, standbeelden ver-
fraaiden de stad. Ook tempels van autoch-
tone goden, dii patrii, en oosterse godheden
behoorden tot het stadsbeeld. De toegans-
wegen der stad waren omzoomd met de
necropolen. Hier toonden de lokale families
hun aanzien in de wedijver met prestigieuze
grafmonumenten.
De Romeinse stad voorzag de bewoner niet
alleen van een materiële infrastructuur, zij
was vooral het symbool van een politieke,
religieuze ideologie, een civilisatie. Zij was
Rome in miniatuur, de voedingsbodem van
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de romanisatie. Gedurende eeuwen zal zij
het woonpatroon blijven beheersen.
Van vele Romeinse steden hebben de archeo-
logen, geholpen door de luchtfotografie, de
structuur en de gelaagdheid gereconstrueerd.
Epigrafische testirnonia kunnen dit archeolo-
gische skelet tot leven wekken. Vaak schijnt
door het prisma van de epigrafiek het licht
op het bodemarchief.

Stadsleven

De klassieke auteurs die wij bestuderen en
verdedigen, hebben meestal elitair gedacht
en geleefd, verheven boven het vulgus. Hun
aandacht werd vaak geabsorbeerd door
Rome, waar het keizerlijk hof hen fascineer-
de. De epigrafiek daarentegen ontvouwt ons
het leven in een stad aan de uiteinden van
het Imperium, stelt ons in staat een greep te
doen in de versteende dagelijkse realiteit van
vreugde, droefheid, ziekte, dood, liefde,
religiositeit van de ‘gewone’ man/vrouw! De
opschriften met een officieel karakter waren
meestal opgesteld in het centrum van de
antieke stad en zijn vaak verdwenen in de
middeleeuwse kalkovens, kerken en ge-
bouwen. Het zijn dus vooral de wij- en de
grafopschriften van de doorsnee-inwoner die
tot ons zijn gekomen. Daarentegen dient
men te stellen dat de aanzienlijken van een
stad meer mogelijkheden hadden, ofwel om
zelf een inscriptie te plaatsen, ofwel om een
ere-inscriptie te krijgen, en dus meer kans
hebben op een epigrafische overleving!
Het belang van de epigrafiek om het leven
in een Romeinse stad te schetsen, blijkt uit
het feit dat in Keulen meer dan 600 op-
schriften zijn geïnventariseerd. Een record-
oogst: geen enkele stad benoorden de Alpen
haalt een hogere score. Sommige teksten uit
Keulen zullen we hier als illustratie gebrui-

ken. Zij kunnen voor de lezer een wegwijzer
zijn naar het rijke Römisch-Germanisches
Museum der Stadt Köln, gecombineerd met
een bezoek aan het Rheinisches Landes-
museum te Bonn, waar de didactische opstel-
ling en de reconstructie van monumenten
uitermate boeiend zijn.
In onze andere bijdrage (vgl. blz. 209) heb-
ben wij reeds gewezen op de moeilijkheden
bij de interpretatie van epigraphica, die zijn
overgeleverd, ontrukt aan hun oorspronke-
lijke context. Zij zijn gesteld in een taal van
stereotiepe formules, die worden afgekort,
omwille van de beperkte omvang van het
schrijfvlak, het epigrafisch veld. Vele inscrip-
ties zijn fragmentarisch, al of niet hersteld
door het geduldig puzzlewerk van de epi-
graaf. Deze laatste zal deze primaire getuige-
nissen interpreteren en uitpuren: saxa
loquuntur – de stenen zullen opnieuw
spreken!

De lokale elite: de decurionen

Duizenden inscripties uit de westelijke pro-
vincies refereren aan de ordo decurionum,
de lokale senaat van een of andere stad.
Deze decurionen vormden een ordo, wat
er op wijst dat zij op een speciale lijst,
album, waren ingeschreven en dat zij als
corps juridisch waren erkend. De associa-
tie met de ordo senatorius te Rome is
evident. Deze elite vormde de lokale senaat,
die vergaderde in de curia. Naargelang van
de grootte van een stad zetelden in de curia
30 tot 100 decurionen, het doorsnee-aantal
was 100, waaronder de gewezen magistraten.
Zij realiseren het zelfbestuur van de stad via
twee quaestores, belast met het beheer van
de stadsfinancies, twee aediles, voor het
m ark t toe zicht en het beheer van de gebou-
wen, de twee hoogste magistraten ten slotte,
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burgemeesters en rechters, de duoviri. Zij
werden ca. de leeftijd van 30 jaar voor één
jaar verkozen door de vrije burgers van de
stad en zetelden na hun mandaat levenslang
in de curia. In de epigrafiek van Pompeï
lezen we verkiezingspropaganda: ‘Ik vraag
jullie, medeburgers, kiest L. Aqutius, een
goede man, tot duovir’. Ook de priester-
functies werden door hen bekleed.
De curia was het symbool van de oligarchische
structuur van de bevolking in een Romeinse
stad. Deze lokale aristocratie was de steun-
pilaar van het Romeinse gezag en de motor
van de romanisatie. Het Imperium Roma-
num telde over de 1.000 steden, zodat men
voor het ganse rijk het aantal decurionen
wellicht op 100.000 tot 150.000 kan schat-
ten en dit op een bevolking van 50 à 80 mil-
joen. In Afrika berekent men hun aantal op
25.000, d.i. 2% van de volwassen manne-
lijke bevolking van de steden aldaar.
Om in het album van de ordo decurionum te
worden ingeschreven was bezit het voor-
naamste criterium. De senatoren en de rid-
ders dienden respectievelijk aangifte te doen
van een minimum-census van 1.000.000,
400.000 sestertiën, de decurionen van grote
en middelgrote steden 100.000. In kleinere
steden was de census soms 20.000-60.000
sestertiën. Bezit betekende in de Oudheid
op de eerste plaats grondbezit, de enige
zekere vorm van investeren. Handelaars en
nijveraars investeerden hun geld in grond.
De curia was dus samengesteld uit grond-
bezitters, die een deel van het jaar op hun
villae, landgoederen, doorbrachten en deels
in hun huizen in de stad leefden, wanneer
de curia, de uitoefening van een magistra-
tuur, religieuze feesten, het society-leven hen
aldaar opeisten.
Was de decurionenstand demografisch een
zeer dunne bovenlaag van de bevolking,
elitair en paternalistisch volgens hedendaagse

criteria, toch vervulde zij een belangrijke
functie voor het welzijn van de stad. Zij was
doordrongen van het ethos dat ereambten,
honores, zware financiële implicaties met
zich meebrachten ten voordele van hun
stadsgenoten. De decurionen besteedden niet
alleen een som aan de gemeenschap die hun
de honores verleende: de summa honoraria
– gevallen van 2.000 tot 20.000 sestertiën
zijn op inscripties aangetroffen –, maar zij
stonden persoonlijk in voor de meeste uit-
gaven van de stadskas. Zo betaalden zij uit
eigen zak de meeste gebouwen van de antie-
ke stad. Een decurio van oosterse herkomst,
Caius Domitius Zmaragdus, liet in de tweede
eeuw n. Chr. op eigen kosten voor zijn muni-
dpium Carnuntum (aan de Donau tussen
Petronell en Deutschaltenburg) een amfithea-
ter bouwen (ILS 7121). Aulus Quinctilius
Priscus uit het Italische Ferentinum, waar hg
stadsambten bekleedde, stelde zijn stad
grond met een waarde van 70.000 sestertiën
ter beschikking. De jaarlijkse opbrengst
ervan in natura schonk hij zijn medeburgers
(ILS 6271). Honderden inscripties vermel-
den uitdelingen van levensmiddelen, olijfolie
– basisprodukt in de Oudheid voor voeding,
verlichting en hygiëne –, sommen geld op
bepaalde tijdstippen. De decurionen beden-
ken vaak ook hun medeburgers in hun testa-
ment.
De levensstijl van deze stedelijke bourgeoisie
was Romeins. Hun grafopschriften zijn ge-
steld in het Latijn. Zij participeerden aan de
juridisch-retorische civilisatie van de Romei-
nen. Het beroemde Dionysos-mozaïek in het
huis van een rijk burger te Keulen gevonden
en het prachtige glaswerk aldaar getuigen
niet alleen van de verfijnde levensstijl van
deze bourgeoisie, maar tonen aan dat er een
permanent contact was met het mediterrane
bekken.
Bezit en levensstijl waren de kenmerken van
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deze stand die op het eerste gezicht uniform
lijkt. Nochtans is de samenstelling van de
decurionenstand zeer complex én hetero-
geen, en zou van stad tot stad dienen onder-
zocht te worden. De toetreding tot de decu-
rionen was, hoewel niet de iure, toch de
facto erfelijk. De handel, het bankwezen, de
nijverheid boden vooral in de stad mogelijk-
heden om zich te verrijken. Een zeer kleine
minderheid daarentegen is erin geslaagd om
vanuit het niets op het platteland door te
stoten tot de honores van de decurionen.
Een illuster voorbeeld van de opgang van een
onbemiddeld man levert een grafopschrift
uit Mactar (Africa, Byzacena; eerste helft
derde eeuw n. Chr., ILS 7457). Een inscrip-
tie die klinkt als een hymne met de strek-
king: ‘Wordt rijk door Uw arbeid! Arm zijn
is geen schande, doch zich niet uit de
armoede werken wel!’ De steen heeft het
levensverhaal van deze man vereeuwigd. Hij
werd geboren uit een arme familie. Zijn
vader had geen vermogen, zelfs geen eigen
huis. Twaalf jaar lang trok hijzelf als sei-
zoenarbeider naar Cirta in Numidia, om
aldaar onder een verzengende zon de oogst
binnen te halen. Nadien was hij elf jaar lang
ploegbaas van de seizoenarbeiders. Door
zijn werk en door zich veel te ontzeggen
werd hij dominus, heer van een domus en
villa, dus grondbezitter. Et nullis opibus
indiget ipsa domus: in zijn huis was niets
tekort en er heerste welstand. Op grond van
deze kwalificatie werd hij opgenomen als
de curie in de curia van Mactar. Et de rusti-
culo censor et ipse fui: ‘En van kleine
‘heikneuter’ werd ik zelfs censor’. Hij heeft
zijn kinderen en kleinkinderen zien op-
groeien. Hij heeft een vreedzaam leven ge-
leid, geëerd door allen. De tekst eindigt dan
a.h.w. met de moraal van zijn verhaal:
Discite mortales sine crimine degere vitam,
Sic meruit, vixit qui sine fraude, mori. Leert,

stervelingen, te leven zonder misdaad. Een
eervolle dood wacht hem in wie geen list
was! (vgl. blz. 222 voor de hele tekst).
Deze tekst toont dat de decurionenstand
open stond voor homines novi, die het
ethos van de ordo waardig waren.

De rijke vrijgelatenen: de seviri Augustales

Een belangrijke groep die de waardigheid en
het prestige van de decurionen evenaarden,
waren de rijke vrijgelatenen in de steden,
gegroepeerd in de collegia van de seviri
Augustales. Zij waren a.h.w. gehinderd door
hun recent verleden van slaaf om onmiddel-
lijk als volwaardig decurio te worden aange-
zien. Hun zonen, de tweede generatie, zal
deze eer te beurt vallen. In deze collegia
zetelden naast de liberti ook vrije burgers die
zich eveneens verrijkt hadden. Het seviraat,
antichambre van de ordo decurionum, was
de beloning voor het succes der nieuwe
rijken en de voltooiing van de vrijlating der
rijke slaven. Via de epigrafische testimonia
kan men een correlatie vaststellen tussen de
seviri Augustales en het fenomeen ‘stad’.
Naargelang een stad belangrijk was voor de
handel, zullen de serviri Augustales er
frequenter vermeld zijn.
Uit Ariminum (Rimini), belangrijke handels-
haven aan de Adriatische kust, kennen we de
inscripties (CIL XI 390-391. 415 = ILS
6658; XI 419 = ILS 6663) van de aanzien-
lijke familie der Lepidii. L. Lepidius Procu-
lus had via het leger de drempel van de
ridderstand bereikt (primus pilus, zie onze
andere bijdrage, speciaal blz. 219). Hij wordt
te Ariminum, zijn geboortestad, geëerd door
de salinatores — de zoutzieders van de
Morini en de Menapii. Dreef hij handel met
deze salinatores, of had hij ze geholpen
tijdens zijn legerdienst in Germania Inferior?
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L. Lepidius Proculus huwt met Septimia
Prisca, de dochter van de rijke sevir Augus-
talis, L. Septimius Liberalis. Proculus’
schoonvader, de sevir, had een hypotheek
laten plaatsen op 21 percelen grond, om jaar-
lijks en dit te eeuwigen dage een som van 3
denarii aan het volk te schenken. Lepidia
Procula, geboren uit het vermelde huwelijk,
was sacerdos divae Augustae et divae Mati-
diae, nl. priesteres van Marciana, zuster van
keizer Traianus, en van Matidia, haar doch-
ter. Deze familie-kroniek laat de sociale en
geografische mobiliteit vermoeden van de
kapitaalkrachtige middenlaag in de steden.
De crème der stedelijke notabelen werd ver-
kozen om met grote sier de curia te ver-
tegenwoordigen op de landdagen, georgani-
seerd per provincie. Deze bijeenkomsten
waren een geloofsbelijdenis aan de cultus
van de keizer en aldus een uiting van poli-
tieke loyaliteit tegenover het centrale
regime. Een decurio of ridder kon beroe-
pen worden om in de hoofdplaats van de
provincie de functie van opperpriester te
bekleden: flamen provinciae. Een uitvoerig
epigrafisch dossier, gevonden in situ te
Tarraco, licht ons in over de landdagen en
de flamines van Hispania Tarraconensis.
Was de decurionenstand in principe een open
stand, waarin homines novi konden binnen-
dringen, deze stand leverde op haar beurt
ook nieuw bloed aan de ordo equester, even-
tueel de ordo senatorius. Deze senatoren en
ridders, ondanks hun verplichtingen in het
centrale bestuur in soms veraf gelegen pro-
vincies, resideerden vaak in hun moederste-
den en waren grote weldoeners voor hun
stadsgenoten.

Aanzienlijke beschermheren: de patroni

Een stad kon ook een aanzienlijk senator of

ridder uit Rome of van elders als bescherm-
heer – patronus coloniae/municipii – kiezen
om haar politieke en juridische belangen op
hoger vlak te verdedigen. Deze patroni droe-
gen financieel bij tot de bouwpolitiek van de
stad, die hun de eer van een patronatus had
aangeboden. Uit de volgende cijfers moge
het belang van de epigrafiek blijken om dit
sociaal fenomeen door te lichten: tijdens het
Principaat zijn voor Italia 469 municipale
patroni bekend via inscripties, slechts één
patronus is ons bekend uit de literaire bron-
nen: Plinius de Jongere, patronus van het
Italische Tifernum Tiberinum (Epistulae,
IV, l, 4). Het album decurionum uit h®t
Italische Canusium (CIL IX 338) somt in
223 n.Chr. niet minder dan 39 patroni op:
31 senatoren en 8 ridders!
Een stad kon extra-luister verwerven, wan-
neer zij de residentieplaats was van een pro-
vinciegouvemeur, een hoog geplaatst ambte-
naar, een procurator van het centrale gezag
te Rome. Het personeel, militair en civiel,
verbonden aan de residentie leefde ook in de
stad en is er vaak vermeld in de epigrafiek.
Uit talrijke bouwopschriften blijkt de rol van
deze hoge functionarissen bij de urbanisatie
of de verfraaiing van een stad. De gouver-
neur van Germania Inferior, hoogste mili-
tair en civiel gezag, resideerde in Keulen. In
een aldaar gevonden wijding aan Iupiter Op-
timus Maximus Dolichenus, voor het heil van
het keizerlijke huis (211 n.Chr.), vermeldt
L. Lucceius Martinus, gouverneur van Ger-
mania Inferior, dat hij de tempel van de god,
door ouderdom in verval geraakt, vanaf de
grond heeft gerenoveerd! Een onderofficier
van legio XXX Ulpia Victrix, een centurio,
leidde de bouw (ILS 4312 = RSK 60).
Dergelijke inscripties, gebeiteld én rood be-
schilderd, vermelden de keizer en eventueel
zijn familie, met hun volledige titulatuur.
Door deze opschriften, door standbeelden,
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door de legende op de munten, die dagelijks
toch van hand tot hand gingen, was de keizer
aJi.w. aanwezig in de steden. Deze propa-
ganda stelde de keizer voor als de pater
patriae, de weldoende vader van het Impe-
rium Romanum.

De stadsbevolking

Was de leidende klasse van de steden, die op
basis van vrijwilligheid en prestige het zelfbe-
stuur realiseerde, heterogeen en complex, dit
was zeker het geval met de samenstelling van
de stadsbevolking. Er was een duidelijk hori-
zontaal onderscheid tussen decurionen, rid-
ders en senatoren, de scheidingslijnen bij de
lagere bevolkingslagen verliepen vrijwel verti-
kaal en zijn vaak moeilijk te omschrijven.
Twee vertikale lijnen lijken op het eerste
gezicht duidelijk. Het onderscheid tussen de
plebs urbana en de plebs rustica, stad en
platteland, was vrij groot. Stedeling en plat-
telandsbewoner verschilden grondig van
elkaar op het gebied van huisvesting, beroe-
pen, economische activiteiten, levensstijl,
promotiekansen, cultuur, traditie en zeden.
Begrippen als urbanitas en rusticitas ver-
tolken het verschil in cultuurniveau tussen
stad en platteland. Een tweede vertikale lijn
omschreef klaar de bevolking volgens zijn
juridische status: de vrijgeborenen, ingenui,
de liberti, vrijgelaten slaven en de servi. de
slaven. Nochtans zijn deze scheidingslijnen
vanuit sociaal oogpunt niet steeds vol te
houden. Vrijgelaten slaven van grootgrond-
bezitters beschikken vaak over meer moge-
lijkheden dan de gemiddelde vrijgeborene.
Anderzijds stonden de liberti vaak in een
afhankelijke, vernederende positie tegenover
hun patronus. De plebs urbana, vaak veracht
door de bovenlagen, woonde miserabel op
een paar vierkante meters in een huurkazer-

ne. Bedelaars, smekend om medelijden, be-
hoorden tot het straatbeeld. Van dit ‘lom-
penproletariaaf zijn uiteraard weinig of geen
getuigenissen tot ons gekomen uit deze oli-
garchisch-gestructureerde maatschappij.
Tussen extreme verpaupering en de gegoede
decurionen is nochtans een middengroep via
de epigrafiek te vatten. Een autochtoon ge-
deelte van de bevolking kan men via de
onomastiek (namenkunde), die de epigrafiek
voor een bepaald gebied oplevert, met de
nodige methodische voorzichtigheid om-
schrijven. Een kern bijvoorbeeld van Kel-
tische, Germaanse, Afrikaanse elementen
kan men uit de verlatijnste namen, vooral
uit de bijnamen, cognomina, distilleren.

Kosmopolitisme

Steden die in de militaire invloedssfeer lagen
of soms zelf uit legerkampen waren ont-
staan, werden, zoals we reeds opmerkten,
aangevuld door veteranen. Wanneer we de
nationaliteiten die in de epigrafiek van
Romeins Keulen zijn vertegenwoordigd,
onder de loupe nemen, dan blijkt deze stad
aan de uiteinden van het Imperium een kos-
mopolitisch karakter te bezitten. Via deze
documenten kan men a.h.w. een ‘tour
d’horizon’ maken van het Imperium Roma-
num. Zo vinden we te Keulen getuigenissen
van mensen uit Britannia, Gallia Belgica, Lug-
dunensis en Narbonensis, Hispania, Africa,
Egypte, Syria, Klein-Azië, Attica, Macedo-
nia, Dalmatia en het Donaugebied. Deze
teksten dienen onze verbeelding te prikkelen
om ons te realiseren welke enorme geografi-
sche mobiliteit er heerste in het Romeinse
Rijk, vooral wanneer we onze ‘Tour-Opera-
tors’, die ons een snelle en comfortabele
manier van reizen beloven, even wegdenken.
In deze wereld waren er weinig etnische
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vooroordelen of discriminaties. De symbiose,
de snelle fusie, osmose van al deze etnische
elementen in de steden was een vruchtbare
voedingsbodem voor de universaliteit van
het vroege Christendom.
Een paar voorbeelden uit het Romeinse
Keulen tonen aan dat deze stad een smelt-
kroes, een amalgaam was van etnische ele-
menten. Aelius Paulus, een onderofficier,
centurio, van Legio I Minervia, liet voor de
nagedachtenis van zijn dierbare echtgenote
(bonae memoriae – coniugi carissimae),
Aurelia Gaiana, herkomstig uit Sidon, in het
huidige Libanon, een mooi grafopschrift
plaatsen (RSK 208). Een wens en een troost
werden boven de eigenlijke tekst in het
Grieks, de moedertaal van Aurelia Gaiana,
geplaatst: ε�ψυøι – ï�δεdς �θÀνατïς: leef
wel – niemand is onsterfelijk! De centurio
had zijn Griekssprekende vrouw ontmoet in
Syria, toen hij met een detachement van
legio I Minervia, gekazerneerd in Bonn, op
expeditie was in het Oosten - vermoedelijk
tijdens een veldtocht tegen de Parthen, op
het einde van de tweede, het begin van de
derde eeuw n. Chr. Dat het ‘de grote liefde
op het eerste gezicht’ was, bewijst het feit
dat Aurelia Gaiana niet aarzelde om de cen-
turio te volgen naar het onbekende Germa-
nia.
Het kolossale grafmonument – 14,5 m hoog,
volgens recent onderzoek dient het 15 m te
meten – van een veteraan van het vijfde legi-
oen, bijgenaamd ‘de leeuwerik’, legio V
Alauda, leert ons L. Poblicius en zijn familie
kennen. Deze man, Romeins burger uit het
gebied tussen Rome en Napels, had als
gewoon legioensoldaat deelgenomen aan de
pacificatie van het Rijnland, in de eerste
helft van de eerste eeuw n. Chr. Na zijn
diensttijd van 20 jaar keerde hij niet terug
naar zijn moederstad. Deze zuiderling, wel-
licht gehuwd met een blonde Germaanse,

vestigde zich te Keulen. Met zijn pensioen,
bestaande uit grond en een som geld van ca.
12.000 sestertiën, wat overeenkwam met de
soldij van ca. 10 jaar, én met zijn spaar-
centen van tijdens de legerdienst, was hij
wellicht een bloeiende handel begonnen.
Vermoedelijk was hij actief in de bouwsec-
tor, aangezien hij voor zijn grafmonument
bij machte was om zandsteenblokken uit
Lotharingen te importeren. Gezien zijn con-
necties met het leger en gelet op de ontlui-
kende bouwactiviteit te Keulen, werd hij ver-
moedelijk welvarend. Was hij in het leger ge-
woon soldaat gebleven, in het burgerleven
nadien had hij eer en aanzien verworven. De
trots om het bereikte resultaat straalt uit het
grafmonument. Deze gewone burger had
door loyale inzet en ondernemingszin een
behoorlijk sociaal niveau bereikt. Deze ideo-
logie hebben de inrichters van het Keulse
museum willen vertolken door dit 14,5 m
hoge grafmonument van een doodgewone
man als blikvanger op te stellen en wel zo
dat de voorbijganger van buiten op het Dom-
plein het monument kan bewonderen. Hier-
door hoopt men de drempelvrees van de ge-
wone voorbijganger weg te werken en hem in
het ‘cultuurpaleis’ te lokken (RSK 216 en
Bonner Jahrbücher, 179 (1979). pp. 201-
208).
Via een totaal ander kanaal krijgen we in-
zage in de geografische mobiliteit, nl. via
de landen van herkomst van het marmer dat
in het Romeinse Keulen werd aangewend:
Egypte,   Anatolië,   Tunesië,  Thessalië,
Euboea, Peloponnesos, Paros, Carrara-Italië,
België. Deze archaeologica tonen aan dat het
Romeinse Keulen was ingeschakeld in een
handelsnet vertakt over het Imperium
Romanum.
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De beroepen en de beroepsorganisaties

Een gedeelte van de stedelijke lagere bevol-
king, zeker in kleinere provinciesteden, was
in feite landbouwer en bewerkte de omlig-
gende akkers. De meesten daarentegen van
deze klasse waren bedrijvig in handel en
nijverheid.
Vrij recent werd een inventaris, steunend
vooral op epigrafisch materiaal, opgesteld
van de vele beroepen die in de Romeinse
wereld werden uitgeoefend. De lijst is
indrukwekkend! Bakkers, slagers, koks, pot-
tenbakkers, glasblazers, steenkappers, met-
selaars, schrijnwerkers, gespecialiseerde sme-
den naargelang van het materiaal, schoen-
makers, toneelspelers, medici, wisselagen-
ten, bankiers, zijn een lukrake greep uit de
beroepen der lagere klasse.
De ambachtsman kon alleen, zelfstandig, of
met een paar slaven zijn bedrijfje opzetten.
Een slaaf kon ook een zaak drijven of
pachten. Velen werkten in het atelier van
een grotere ‘industrieel’! Het meest markant
in de wereld van deze arbeiders waren
zonder twijfel hun beroepsorganisaties:
corpora, collegia, sodalicia, waarin mensen
met eenzelfde beroep, vrijen en slaven
samen, hun belangen bespraken en verdedig-
den. Deze collegia, waarvoor de epigrafische
oogst bijzonder rijk is, vereerden gezamenlijk
een goddelijke beschermheer en waren er
vooral op uit om voor hun leden een passen-
de begrafenis te verzorgen. Aan de familie
van een overleden lid werd soms een ‘over-
lijdenspremie’ uitbetaald. Dit wijst erop dat
de collegia een stevige financiële organisatie
kenden. Sociaal-economisch was hun rol be-
langrijk in de steden, zij participeerden ook
aan de bouwpolitiek en zij worden vaak in
de inscripties in één adem vermeld met
de ordo decurionum, seviri Augustales,
ridders, senatoren. De keizers stonden vaak

wantrouwig tegenover deze ‘vakbonden
avant la lettre’. Een stricte reglementering
bepaalde dat zij de publieke orde niet
mochten verstoren en het publieke nut
moesten dienen.
Een collegium dat praktisch in elke stad
fungeerde, was dat van de fabri tignarii.
Deze timmerlui waren zelfs op militaire
wijze ingedeeld in centuriae, in Keulen
waren er minstens drie, en zij treden op als
brandweer of bij rampen, zoals instortingen.
De huurkazernes van de insulae hadden
meestal een stenen benedenverdieping doch
de hogere verdiepingen waren uit hout.
vlecht- en pleisterwerk, zodat gevaar voor
brand en instorting niet denkbeeldig waren.
Men herleze Iuvenalis’ Derde Satire, waar de
auteur, zij het wel op een groteske wijze, het
brand- en instortingsgevaar te Rome be-
schrijft.

Handel en investering in slaven

De mogelijkheden om zich te verrijken in de
stad lagen niet in de arbeid als zodanig, doch
wel in het verhandelen van de produkten van
de arbeid, ook import en export van pro-
dukten. Is het thans anders? Het streven om
rijk te worden door de handel en de ont-
goocheling wanneer het niet lukte, lezen we
in een inscriptie uit Rome: qui negotiando
locupletem se speravit esse futurum; spe
deceptus erat – zijn hoop bleek ijdel (ILS
7519).
Vlees en graan kwamen meestal naar de stad
uit de villae in de onmiddellijke nabijheid.
Uit verder afgelegen wouden en steengroe-
ven werden hout, steen en kalk betrokken.
Kostbare ceramiek, marmer, brons, goud,
tpecerijen werden meestal uit den vreemde
geïmporteerd, soms vanuit de andere hoek
van het Imperium Romanum, zoals we aan-

232



toonden voor het marmer te Keulen. Keulen
zelf exporteerde zijn befaamde produkten
van de glasblazers en de glasslijpers. De han-
delaars en de kooplui lieten zich niet onbe-
tuigd in de epigrafiek. Vele wijdingen aan
Mercurius, de god van de handel, zijn tot ons
gekomen. Deze handel stimuleerde ook het
bankwezen. In Keulen zijn een bankier,
coactor argentarius, en geldwisselaars, num-
mularii, vermeld (RSK 163,327,330).
De grafinscriptie uit Keulen voor Sextus
Haparonius Iustinus (ILS 7606 = RSK 328)
licht ons in over één van de vele mogelijk-
heden in de handel. De man was bij leven
negotiator seplasiarius geweest, handelaar
in seplasium, parfum. Seplasia was een wijk
in het Italische Capua, waar de zalf- en par-
fumfabrikanten hun centrum hadden, van-
daar dat zalf en parfum met de term sepla-
sium werden aangeduid. De man dreef dus
handel in een ‘eau de Cologne - Kölnisch
Wasser 4711’!! Het is inderdaad merk-
waardig hoevele recipiënten uit glas voor par-
fum en zalf in het Romeinse Keulen werden
gevonden, zodat deze handel wellicht lonend
moet zijn geweest.
Vondelingen, alumni, door arme families ver-
laten, opnemen en opvoeden als slaven was
voor de meer gegoede een manier van inves-
teren. In de rijke families konden deze von-
delingen gezoogd worden door de eigen sla-
vinnen. De vrouwen van goeden huize zoog-
den hun kinderen niet, maar vertrouwden de
baby toe aan een min, vaak een slavin. Tegen
hoge betaling kon ook een voedster worden
ingehuurd. Een grafmonument uit Keulen
stelt de ‘goede herder’ voor en op de zij-
kanten wordt Severina, nutrix, de baker,
afgebeeld.
Uit een grafhymne aan twee jonge slaven uit
het Romeinse Keulen (ILS 7756 = RSK 334),
vernemen we dat de dominus zijn twee
slaven, met Griekse namen, Sidonius en Xan-

tias, een opleiding had laten genieten, de
eerste als fluitspeler, de tweede als steno-
graaf. Dit was een vorm van investering van-
wege de meester. Sidonius kon hij verhuren
als fluitspeler bij feestmalen, officiële fees-
ten, offerplechtigheden. Xantias was als
stenograaf voorbestemd om zijn privé-
secretaris te worden. De toon van de graf-
hymne, die de heer zelf had laten oprichten,
laat er geen twijfel over bestaan dat de twee
jonge slaven bij hun meester geliefd waren
en dat hij niet alleen treurde om het ver-
lies van zijn investering! Daarentegen dient
men te stellen dat slaven ook vaak door hun
meester mishandeld (lijfstraffen) of verne-
derd (pederastie) werden.

Berengevechten in het amfitheater

Gaarne hadden wij via de epigrafiek nog het
religieuze, culturele, ontspanningsleven in de
Romeinse stad geschetst, doch de ruimte
ontbreekt hier. Als toemaatje behandelen we
nog twee inscripties uit het Romeinse
Keulen (ILS 9241, 3265 = RSK 14, 15)
i.v.m. het ontspanningsleven. De twee in-
scripties hebben indirect betrekking op de
spelen in het amfitheater, dat in Keulen ver-
moedelijk ten noorden van de stadswallen
lag, doch waarvan men tot heden archeo-
logisch geen spoor heeft teruggevonden. In
de eerste inscriptie, gewijd aan de godin van
de jacht, Diana, beroemt Quintus Tarqui-
tius Restitutus, herkomstig uit het Italische
Pisaurum en centurio van legio I Minervia,
zich erop dat hij in een tijdspanne van zes
maanden vijftig beren heeft gevangen, niet
gedood: intra men[ses] sex captis [ur]sis
n(umero) L. Deze beren werden in een
dierenpark, een vivarium, opgesloten tot
men ze nodig had voor de spelen. In een
tweede wijding, eveneens aan Diana, lezen
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we dat Aulus Titius Severus, uit het Italische
Arretium, eveneens centurio doch van legio
VI Victrix, het vivarium voorzag van een
omheining: vivarium saepsit. De beren,
wellicht gevangen in de wouden van het vrije
Germania, vormden dé attractie in het
amfitheater van Keulen. Het gevecht met
de beer door gladiatoren, eveneens in een
inscriptie te Keulen aangetroffen (RSK 17),
was wellicht de climax van het programma
der spelen in het amfitheater, (zie ook afb.
+ tekst op p. 235).

Via de epigrafische testimonia hebben we
min of meer het bonte mozaïek gereconstru-
eerd van de bevolking en het bruisende leven
in een Romeinse stad. In het mozaïek zitten

voor de lezer nog vele kleurloze vlekken, hoe
kan het ook anders binnen het bestek van
deze beperkte bijdrage.
De Colonia (Köln) Claudia Ara Agrippinen-
sium, een stad met een kosmopolitisch
karakter aan het uiteinde van het Imperium
Romanum, bewijst ten overvloede dat de
Romeinse civilisatie hier niet dood loopt,
noch verzandt in de Rijn, die niet zozeer een
grens is geweest, doch veeleer een levensader.
Een hedendaags Duits staatsman heeft be-
weerd dat men tot heden kan merken tot
waar de Romeinen in Germania zijn binnen-
gedrongen. De Romeinse stad, waarvan de
epigrafiek de fysionomie voor ons groten-
deels modelleert, werd een component in de
Westerse civilisatie.
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ILS = H. DESSAU, Inscriptiones Latinae Selectae,
1892-1916.
RSK = B. en H. GALSTERER, Die Römische
Steininschriften aus Köln. Wissenschaftliche Kata-
loge des Römisch-Germanischen Museums Köln.
Band U, Keulen, 19 75.

Voor bibliografie zie tevens onze andere bijdrage.
Vermelden we hier slechts het werk: M. CLAVEL
en P. LEVÊQUE, Villes et structures urbaines dans
l’Occident romain. Collection U 2, Paris, 1971,
waarin de evolutie wordt toegelicht met behulp van
bronnen, ‘documents’, in vertaling.



De wijinscriptie van een berenoppasser

Deo Silvano | Cessorinius | Ammausius | ursariLis leg(ionis) | XXX U(lpiae) V(ictri-
cis) S(everianae) A(lexandrianae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

‘Aan de god Silvanus (heeft) Cessorinius Ammausius, berenoppasser van het dertig-
ste legioen, met de bijnamen Ulpia Victrix en de erenamen Severiana Alexandriana,
zijn gelofte gaarne en naar behoren vervuld’ (ca 222-235 n. Chr.).

Cessorinius Ammausius, afkomstig uit Germania Inferior, diende als berenoppasser (ursus =
beer; ursarius) de dieren in het vivarium te verzorgen, tot men ze nodig had voor de
spelen in het amfitheater. Dat deze job niet zonder gevaar was bewijst zijn wijding aan de
god Silvanus, de god van de wouden (vgl. blz. 233).

Bron: CIL XIII 8639 (gevonden te Xanten - Birten. Rheinisches Landesmuseum-Bonn).



Gebrek aan archieven

De economische geschiedenis van de Oudheid zal altijd aan één desastreuze kwaal blijven
lijden: gebrek aan statistische gegevens. Voor pre-industriële maatschappijen waarin over-
heden nog geen statistische bureaus oprichtten, kunnen archieven tot op zekere hoogte onze
behoefte aan serie-matige gegevens bevredigen, al naar gelang van hun (on)volledigheid. Voor
de Grieks-Romeinse Oudheid beschikken we echter niet over zulke archieven. De papyrolo-
gie levert ons wel brokstukken van staats- en familiearchieven maar generaliseringen op basis
van Egyptische gegevens dienen met de nodige voorzichtigheid gemaakt te worden. De epi-
grafiek levert ons per definitie geen archieven. De ouden zetten geïsoleerde stukken
uit de stedelijke archieven op steen en in die selectie heeft de tand des tijds nog weer eens
stevig huisgehouden, zodat wij met brokstukken in het kwadraat zitten opgescheept. Uitzon-
deringen zijn er. In Aphrodisias in Carië, hebben opgravers een theaterwand vol Griekse
inscripties gevonden: het waren verordeningen van de Romeinse overheden, vanaf de late
Republiek tot in de 3e eeuw n. Chr., die vanwege hun eminente belang voor de status en
privilegering van de stad en bloc uit de archieftrommels gehaald en op de openbare theater-
muur zijn gezet!1 In Delphi beschikken we over zeer uitvoerige series vrij lat ingsinscripties
(ca 1000 stuks) die ons, in tegenstelling tot de Aphrodisiasvondsten, zelfs in een uithoekje
van de economische geschiedenis brengen. De Engelse geleerde K. Hopkins heeft dit dossier
nl. onlangs gebruikt voor een studie van o.a. de slavenprijzen en, op basis daarvan, van de
economische mentaliteit van de slavenbezitters. Zijn conclusies zijn even overtuigend als
verbijsterend: ‘We argue that one of the functions of manumission, particularly if a slave
bought full freedom, was that it enabled masters to recapitalise the value of older slaves and
to replace them with younger ones. Finally, we argue that the prices which slaves paid for
release approximated the market price for slaves and that market forces both systematically
overrode affective ties between masters and slaves and disrupted the slaves’ ties with their
families’.2

Economie en standsgevoel

De meeste inscripties zijn echter ere-inscripties, hetzij voor doden, hetzij voor levenden en
presenteren ons een geciseleerd beeld van de handelingen en kwaliteiten van de geëerde.
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Tegen de achtergrond van de algemeen aanwezige minachting’vóór ambachtelijke en com-
merciële activiteiten is het nauwelijks verwonderlijk dat ere-inscripties voor leden van de elite
ons primair inlichten over hun politieke en morele eigenschappen en zelden direct iets over hun
economische activiteiten mededelen. In concreto: het aantal leden van de stedelijke bovenlaag
dat zich expliciet manifesteert als koopman of ambachtelijk ondernemer is uiterst gering;
anders gezegd: verreweg de meeste emporoi (kooplui), nauklēroi (schwpskapiiems), mercatores
en negotiatores zijn gewone mannen, zonder sociale distinctie.
In de economische geschiedenis van het Romeinse Keizerrijk is aan dit laatste feit groot
gewicht gehecht: de sociale ‘grauwheid’ van de geattesteerde ambachts- en kooplieden wordt
als argument gebruikt voor de stelling dat de hele ambachtelijk-commerciële sector van de
economie marginaal en onderontwikkeld was.3 Zeer onlangs echter heeft de Amerikaan John
D’Arms4 zijn twijfel geuit over deze gevolgtrekking. Hij heeft vooral gewezen op het struc-
turele gebruik van slaven en vrijgelatenen als stromannen van, als bemiddelaars voor de ste-
delijke elites. In de grote Italische havens Ostia en Puteoli zijn heel wat rijke vrijgelatenen
bekend die te maken hadden met ambacht en handel. Vooral onder de Augustales – een
klein collegium van de rijkste vrijgelatenen in een stad – zijn genoemde interesses duidelijk
vertegenwoordigd. Het is bepaald opvallend dat in de studie van M. Clavel en P. Levéque
over ‘Villes et structures urbaines dans l’Occident Romain’ (Parijs 1971) de Augustales in de
rubriek ‘stedelijke bourgeoisie’ worden behandeld.5 Enerzijds ontbeerden zelfs de rijkste
vrijgelatenen het stedelijke burgerrecht en daarmee de formele mogelijkheid om tot (té
stedelijke elite der burgers te behoren; gezien de afhankelijkheidsrelaties tussen vrijgelatenen en
hun vroegere ‘bazen’ (patroni) mag men echter aannemen dat een flinke portie in ambacht en
handel verdiend geld van de vrijgelatenen richting rijke stedelijke heren vloeide, zodat de laat-
sten qua oorsprong van althans een deel van hun rijkdom gingen lijken op de ‘commerciële
bourgeoisie’ van het latere pre-industriële N.W.-Europa. Anderzijds waren het de zonen en vooral
de kleinzonen van de succesrijke Augustales die volledig burgerrecht verwierven, doordrongen
tot de echte stedelijke elite en daarmee althans voor wat betreft de herkomst van hun rijkdom
vergelijkbaar waren met de latere commerciële bourgeoisie. Het zal niemand verbazen dat zulke
‘spekkopers’ onder de vrijgelatenen zich zo snel mogelijk als landheren gaan presenteren en
tevens gaan proberen om anderen in te schakelen voor activiteiten in de niet-agrarische sector.
In de Griekse helft van het Rijk horen we nauwelijks van vrijgelatenen, als stromannen van de
stedelijke heren. Andere afhankelijkheidsrelaties zijn echter geenszins uitgesloten. Slaven
werden, blijkens een mededeling van Plutarchus, normaliter ingezet als ‘boeren, scheepskapi-
teins, handelaars, rentmeesters en bankiers’.6 In inscripties komen we de rentmeesters in grote
getale tegen, de andere beroepen niet. In een ‘moppenboek’ uit de Romeinse keizertijd - de
zogenaamde Philogelōs - lezen we dat een wijsneuzige professor een scheepskapitein ( nauklēros)
als schuldenaar had.7 Wie zal ooit weten hoeveel debiteuren er verborgen zitten in de talloze
grafinscripties van nauklēroi die natuurlijk op hun grafsteen niet de mededeling laten graveren
dat ze zich in de schulden gestoken hebben? Een leuk voorbeeld van een afhankelijkheidsrelatie
vinden we wellicht in een grafinscriptie uit Smyrna:8

‘Attalos, zoon van Gaios, bijgenaamd Gaios, oliekoopman (elémporos), kocht deze grafkamer
en verbouwde hem voor zichzelf en de zijnen. Niemand van mijn erfgenamen heeft toestemming
om opgemelde grafkamer te verkopen omdat ‘het’ (Grieks: τe), [d.w.z. het hele complex] het
bezit is van een prytaan en raadslid’.
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Elders probeer ik aan te tonen, dat het niet waarschijnlijk is dat Attalos identiek is met de
prytaan.8a De oliekoopman kocht een grafkamer in een complex dat in zijn geheel bezit was van
één van de meest vooraanstaande burgers van Smyrna. Om indruk te maken op eventuele
kwaadwilligen voegde hij aan het einde van de inscriptie de bepaling toe dat het complex als
zodanig aan een Smymaeïsche ‘vip’ toebehoorde. Op de een of andere manier zal Attalos in
een afhankelijkheidsrelatie gestaan hebben tot deze prytaan, hetzij als schuldenaar hetzij als
verkoper van de olie die op het landgoed van de ‘vip’ werd geproduceerd.

De elite: zakenlui achter de schermen

Kwantificering van de produktieprocessen, die via afhankelijkheidsrelaties verlopen, is op basis
van de doorsnee epigrafische gegevens nauwelijks mogelijk. Wat dat betreft kijkt de epigraficus
met nauw verholen bewondering naar de papyrologie. Zeer onlangs publiceerde men een pacht-
contract9, afgesloten tussen een vooraanstaand burger uit Oxyrynchos en de pottenbakker die
een pottenbakken}, welke zich bevond op een landgoed van die burger, van deze laatste pachtte.
De jaarproduktie was minimaal 15.000 kruiken, die bij elkaar ca. 290.000 liter wijn zouden
kunnen bevatten. Andere contracten spreken van 16.000 en 24.000 kruiken als jaarproduktie.
Leden van de upper-ten van Oxyrynchos bezaten ook bedrijfjes in de textielbranche; een gym-
nasiarch uit die stad bezat een ververij (bapheion), die hij verpachtte aan een ambachtsman.10

Gegevens over de omzet van zo’n atelier hebben we echter niet. De epigrafiek levert meestal
alleen maar gegevens die slechts via speciale interpretatieve handgrepen iets zeggen over de
betrokkenheid van leden van de elite bij niet-agrarische activiteiten.
Zo kunnen we op grond van de namen aannemen dat in Rome vooraanstaande senatoriale
families vrijgelatenen in dienst hadden als purpurarii (purper ververs; verkopers van purperen
stoffen), als kledingverkopers, als wevers, ververs en volders11. S. Treggiari behandelde onlangs
de grafinscripties van slavinnen, slaven en vrijgelatenen van de machtige familie van de Statilii
Tauri in Rome en concludeerde dat de textielproduktie plaatsvond in een ‘factory atmosphere’,
die niet slechts gericht was op het voorzien in de behoefte aan textiel binnen de familia van de
Statilii zelf.12

In het onooglijke Lydische stadje Saïttai, waarvan de nekropool talloze grafinscripties prijsgaf
die opgericht waren door verenigingen (‘gilden’) van textielwerkers, komen we in 145-146
n. Chr. een zekere Octavius Polykleites tegen als lid van het gilde van de lanarioi (wolwerkers).
Nu weten we uit munten en ere-inscripties dat de Octavii Polliones – ongetwijfeld nazaten van
oorspronkelijke Romeinse kolonisten – een van de meest vooraanstaande families in dit stadje
waren. Gezien het Griekse cognomen Polykleites gaat het dan niet te ver om het vermoeden, dat
onze lanarios een vrijgelatene van de machtige familie der Octavii geweest is, die kennelijk voor
zijn patroon in de textielbranche opereerde.13 Terloops merk ik op dat we uit een recente
vondst kunnen afleiden, dat dezelfde familie een slaaf bezat die lid was van het gilde van de
tektones (timmerlieden, ‘bouwvakkers’).14 Is het niet een merkwaardige coïncidentie dat de al
eerder genoemde topfamilie der Statilii Tauri uit Rome ‘may have exported lumber from
Dyrrhachium to Rome, where (their) amphitheater, constructed in the Campus Martius, was
built in large part by the family’s own freedmen, who are prominent in the building trade’
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(curs. van mij, H.W.P.)15? In dit verband is het verre van irrelevant erop te wijzen, dat twee
recente Finse studies nog weer eens onomstotelijk de betrokkenheid van voorname Romeinse
families in de baksteenindustrie hebben onderstreept. De figlinae (steenbakkerijen) opereerden
op rijkelufs landgoederen met grondstoffen afkomstig van diezelfde bezittingen.16 Het econo-
mische mes van rijke Romeinen en provinciebewoners sneed duidelijk aan méér dan één kant!
Nog even terug naar de textielbranche. Een ere-inscriptie uit de Lydische stad Thyatira17 betreft
de stedelijke aristocraat Aurelius Artemagoras, die behoorde tot de tien rijkste burgers van de
stad (dekaprōtos). De ‘ververs’ (bapheis) van de stad eren hem in zijn hoedanigheid van ‘presi-
dent van de gilde der ververs’, een functie die erfelijk was in zijn familie: Artemagoras was de
zesde president in de erfelijke lijn. Beschermheren (patroni, prostatai) van gilden hoeven in de
Oudheid geenszins zelf betrokken te zijn geweest bij de economische activiteiten van de gilden
die hen eren. Artemagoras is echter epistatēs, ‘voorzitter’, en dat zou nu uitgerekend heel wel
op betrokkenheid kunnen wijzen. Wellicht mogen we aannemen dat Artemagoras ververijen
bezat, gepacht door de leden van de hem in de bloemetjes zettende verversvereniging. Dat er
in die branche wat te verdienen viel, kunnen we afleiden uit het feit dat in het Puteoli van de
Romeinse keizertijd een purpurarius (purperverver, wellicht annex-verkoper) actief was, de vrij-
gelatene en Augustalis Cnaeus Haius Doryphorus, die behoorlijk rijk werd en zijn winst in land
belegde. Een nazaat, ene Cnaeus Haius Pudens, klom zelfs op tot het niveau van lid van de stads-
raad (decurio).18 Het zal inmiddels duidelijk zijn: pendelen tussen Oost en West, tussen grote
steden als Rome en kleinere Griekse steden is een ‘must’ voor de oud-historicus.

De tabletten van Murecine

Enig licht op de kwantiteit van niet-agrarische economische activiteiten wordt geworpen door
een archief van wastabletten, in 1959 gevonden in een oostelijke voorstad van Pompeii,
Murecine, en van lieverlee gepubliceerd door Italiaanse geleerden.19 We bevinden ons hier overi-
gens in de sfeer van de graanhandel. In een aantal tabletten wordt de hoofdrol gespeeld door
een zekere Cn. Novius Eunus, een groothandelaar in graan en bonen. Deze zakenman leent in
eerste instantie 10.000 sestertiën van een keizerlijke vrijgelatene T. Iulius Evenus Primianus, die
overigens aan zijn slaaf Hesychos (‘Rustig’; Grieks: hēsychos!) de feitelijke behandeling vatf
deze affaire overliet. Als onderpand biedt Novius 7.000 modii (= ± 45 ton) Alexandrij ns koren
en 4.000 modii bonen aan, die allemaal in één van de grote graanpakhuizen in Puteoli opgesla-
gen liggen. Tekst en vertaling van het document dat deze transactie betreft treft de lezer aan op
blz. 243.
L. Casson (zie noot 19) wees er onlangs op, dat deze eerste transactie plaatsvond op 28 juni 37
n.Chr. en dat de eerste zendingen Egyptisch graan uit Alexandriê in de maanden mei-juni in
Puteoli plachten te arriveren. Hij veronderstelt zeer ingenieus dat Novius waarschijnlijk zijn
10.000 sestertië,n leende om een hoeveelheid pas gearriveerd graan aan te kopen. Vier dagen na
deze eerste transactie, op 2 juli 37 n. Chr., verhuurt een zekere C. Novius Cypaerus een hoeveel-
heid opslagruimte in datzelfde pakhuis in Puteoli aan Hesychus. In het desbetreffende contract
wordt medegedeeld dat in die ruimte het Alexandrijnse graan en de bonen opgeslagen liggen die,
hij, Hesychus, als onderpand van Novius Eunus ontving. De veronderstelling lijkt niet al te ge-
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waagd, dat Eunus het geld leende met als onderpand een hoeveelheid net gearriveerd Egyptisch
graan, dat vervolgens in de vier dagen tussen 28 juni en 2 juli uit de haven naar het graanpakhuis
werd getransporteerd. Op diezelfde 2e juli besluit Eunus nog 3.000 sestertiën te lenen op basis
van hetzelfde onderpand dat hij voor de 10.000 offreerde. Hij leent het geld nu direct van
Hesychus zelf. Al met al leent Eunus dus 13.000 sestertiën; een forse som die overigens nog in
het niet valt vergeleken met de waarde van het onderpand: 7.000 modii graan vertegenwoordi-
gen minimaal een waarde van 21.000 sestertiën; de waarde van de bonen voegt daar nog het
nodige aan toe. Op 29 augustus 38 n.Chr. – 13 maanden later derhalve – leent Eunus nog
eventjes 1130 sestertiën van Hesychus die inmiddels slaaf van de keizer geworden is; deze 1130
sestertiën vertegenwoordigen zeer waarschijnlijk één derde van de 2e lening van 3.000 sester-
tiën, aangevuld met de verschuldigde rente. Eunus had inmiddels de 10.000 sestertiën al afbe-
taald, alsmede 2/3 van het resterende bedrag. Nog weer ruim eenjaar later, op 15 september 39
n. Chr., leent Eunus opnieuw geld: 1250 sestertiën, zijnde waarschijnlijk de al genoemde 1130
plus verschuldigde rente.
Een aantal zaken verdienen nu nadere bespreking. Allereerst bewijzen deze tabletten onom-
stotelijk dat de schepen die de Egyptische graantransporten van Alexandrië naar Puteoli ver-
zorgden, niet alleen maar belastingkoren vervoerden, dat bestemd was voor de gratis uitdelingen
in de hoofdstad van het Rijk. Kennelijk bevonden zich contingenten graan aan boord die
bestemd waren voor de vrije markt en door korenhandelaren werden aangekocht.20

De betrokken kooplieden, Cn. Novius Eunus en Cn. Novius Cypaerus, mogen op grond van
hun Griekse cognomina, zeker als vrijgelatenen worden beschouwd. De familie van de Novii
komt in Castrens prosopografische studie21 voor als één van de magistraten leverende families
in Pompeii. Het lijkt er dus wel heel sterk op dat vrijgelatenen van die familie in de korenhandel
opereerden, en dat op forse schaal. Tienduizend modü graan en vierduizend modii bonen ver-
tegenwoordigen bepaald geen onbeduidende, verwaarloosbare hoeveelheden die slechts bij
kleine marskramers en wederverkopers zouden passen. In dit verband mag nog gewezen worden
op een ander tablet, waaruit zou blijken dat een slaaf van een zekere P. Annius Seleucus 13.000
modü Alexandrijns graan als onderpand zou hebben aangeboden voor een lening van onbekende
grootte. Deze lening is verstrekt door een zekere G. Sulpicius Faustus en zal zeker verhoudings-
gewijs groter geweest zijn dan de 10.000 sestertiën van Eunus. Het Griekse cognomen Seleucus
wijst zeker weer op vrijgelatene-status. De Annii zijn bekend als vooraanstaande municipale
families zowel in Pompeii als in Puteoli.
De geldverschaffers dienen ook nog kort onder de loupe genomen te worden. Als ‘bankier’
treedt een keizerlijke vrijgelatene op, T. lulius Evenus. Dit is nauwelijks verrassend. Uit andere
bronnen weten we, dat rijke Romeinen slaven inzetten als ‘bankiers’ (zie voor de Griekse wereld
het citaat van Plutarchus, boven blz. 237).22 Niemand minder dan de steenrijke, inmiddels
grootgrondbezitter geworden Trimalchio begon ‘per libertos faenerare’.23 Daarmee imiteerde
hij slechts het gedrag van rijke senatoren, de keizer inbegrepen. Uit Ostia kennen we vrijgelate-
nen van de machtige familie der Egrilü die als argentarii (bankiers) optraden. In Puteoli komt
een vrijgelatene – Augustalis als argentarius voor.24 Dat de bankier Evenus op zijn beurt weer
gebruik maakt van de diensten van zijn agent-slaaf Hesychus, bewijst alleen maar dat deze keizer-
lijke vrijgelatene zijn uiterste best deed om het gedragspatroon van de echte senatoriale heren
ook op dit punt te imiteren. In de Digesta blijken talloze slaven als Bankiers’ op te duiken.25
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Dat Hesychus in tweede instantie als slaaf van de keizer geld uitleent is dan ook slechts normaal.
In de transacties van 29 augustus 38 en 15 september 39 lezen we dat het door Eunus geleende
bedrag terugbetaald moet worden of aan Hesychus zelf of aan G. Sulpicius Faustus. In de trans-
actie van P. Annius Seleucus duikt ook de naam van deze Faustus op als degene die Seleucus’
onderpand à raison van 13.000 modii graan (ca 85 ton) in ontvangst neemt. Casson wees erop
dat in andere tabletten uit het Murecine-archief het uitlenen van geld bedreven werd door
G. Sulpicius Cinnamus en C. Sulpicius Faustus, die hij beiden als vrijgelatenen omschrijft.
Volgens D’Arms is Faustus echter de patroon van Cinnamus; zijn ‘status is unknown’.26 Nadere
informatie over het archief moet hier uitkomst bieden. Hoe dit ook zij, in Castrens book komen
de Sulpicii voor als een magistratenfamilie te Pompeii. Vrijgelatenen (Cinnamus) en wellicht
één van de heren zelve waren actief in het bankwezen. Een parallel voor het optreden van een
voorname heer zelf als geldschieter levert wellicht Cicero’s vriend en relatie C. Vestorius uit
Puteoli die volgens D’Arms27 het nodige gemeen heeft met de argentarius (bankier), zoals door
Cicero beschreven: ‘een positie innemend die hem in staat stelt zijn invloed aan te wenden bij
alle rangen en standen’. Vestorius was overigens ook een onroerend goed expert. D’Arms noemt
hem een ‘independent business man’.
De belangrijkste conclusie moet echter zijn dat de Romeinse upper-ten indirect – en misschien
in het geval van Faustus direct? – grote sommen gelds uitleende voor commerciële doeleinden.
Literaire bronnen spreken vaak over leningen voor politieke en consumptieve doeleinden. Ere-
inscripties, voorzover ze al over leningen spreken, vermelden bijna altijd ‘politieke’ leningen.
Op basis van deze gegevens is wel de stelling verdedigd, dat het bankwezen in de Oudheid
primair politiek en consumptief georiënteerd was. Op zijn beurt zou dit feit weer een indicatie
zijn van de geringe ontwikkeling van de niet-agrarische, commerciële en ambachtelijke sectoren.
De ontdekking van het Murecine-archief moet hier tot grote voorzichtigheid leiden. De upper-
ten blijkt forse sommen te investeren in de graanhandel. De getallen uit deze tabletten moeten
we in gedachte houden telkens als juridische, literaire en epigrafische bronnen ons ‘kale’ gege-
vens leveren over de betrokkenheid van de elite bij het bankierswezen.
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Een graanhandelaar leent geld

Eén van de in Murecine bij Pompeii gevonden wastabletten (zie blz. 239) bevat de volgen-
de tekst:

Cn(aeo) Acceronio Proculo C(aio) Petronio Pontio co(n)s(ulibus), IV k(alendas)
lulias, C(aius) Novius Eunus scripssi me accepisse ob mutua ab Eveno Ti(berii)
Cessaris Augusti luberto Primiano apssente, per Hessucus ser(vus) eius et debere ei
sesterta decem milia nummu(m) qu(a)e ei redam cum patiaerit, etc. iis sestertis
decem milibus nummu(m) dedi pignoris ar(r)a(b)onis u[...] nomine tridici
Al(e)xa(n)drini modium septe milia plus minus et ciceris, far(r)is monoc(o)pi, lentis
m sac(c)is ducentis modium quatuor milia plus minus qu(a)e om‹i›nia possita habeo
penes me in horeis Bassianis puplicis Putolanorum qu(a)e ab om‹i›ni vi periculo meo
est dico fateor. Actum Putiolis.

Kennelijk was Eunus bedrevener in commercie dan in het schrijven van correct Latijn!

‘Tijdens het consulaat van Cn. Acceronius Proculus en G. Petronius Pontius [i.e. 37
n. Chr.], op de 28e juni, heb ik, G. Novius Eunus, geschreven dat ik geleend heb van
Evenus Primianus, vrijgelatene van Tib. Caesar Augstus en in diens afwezigheid door
bemiddeling van Hesychus, zijn slaaf, en aan hem verschuldigd ben 10.000 sester-
tiën die ik aan hem zal terugbetalen als hij daarom vraagt; voor dat bedrag heb ik
hem als onderpand gegeven ongeveer 7.000 modii Alexandrijnse tarwe, en 4.000
modii erwten, spelt en linzen, de laatsten in 200 zakken, die ik allemaal op mijn
naam opgeslagen heb in het openbare graanpakhuis, de “Horrea Bassiana” te Puteoli
en waarvan ik zeg en beken dat ze, op mijn risico, van alle geweld gevrijwaard zijn.
De acte is opgemaakt te Puteoli’.

Bron: L. Casson, The role of the State in Rome’s Grain Trade, in: J.H. D’Arms and E.C. Kopff (edd.),
The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History (Memoirs American
Academy Rome. vol. XXXVI, 1980), 21-33, spec. blz. 33.



Naar schatting zijn thans ongeveer 300.000 Latijnse inscripties, in talloze collecties en tijd-
schriftartikelen, gepubliceerd. Het overgrote deel hiervan dateert uit de keizertijd en bestaat
uit grafschriften. Op elke vijf inscripties zouden er vier in funeraire context zijn ontstaan.
Deze enorme massa teksten, afkomstig uit alle delen van het Rijk en gespreid over ongeveer
zes eeuwen, lijkt op het eerste gezicht een bijzonder rijk archief, dat de historicus getrouw
en genuanceerd inlichten kan over de opvattingen in verband met het leven, de dood en het
hiernamaals, die in deze periode gangbaar waren. Bij nader toezien echter, voldoet dit over-
vloedige materiaal niet aan deze verwachtingen. Niet alleen zijn vele opschriften slechts zeer
fragmentarisch bewaard, ze zijn vooral door de aard van de gebruikte schriftdrager doorgaans
bondig en stereotiep. Een tekst laten inbeitelen in duurzaam materiaal vergt een moeilijke en
dure techniek, die breedsprakigheid niet aanmoedigt.1 De meeste grafschriften bevatten bijge-
volg enkel de essentiële gegevens over de dode en zijn familie: zijn naam, zijn leeftijd en even-
tueel beroep, een korte formule die de wederzijdse goede verstandhouding suggereert of het
verdriet van de overlevenden oproept. Epigrafiek bleek nu eenmaal geen medium dat tot filo-
soferen aanzette. De frequent gebruikte sigla, zoals bv. S(it) T(ibi) T(erra)L(evis), de aarde moge
licht op je rusten, zijn weliswaar ontstaan uit een bepaalde visie op het bestaan na de dood, doch
de vraag rijst in hoeverre deze formules, in afgekorte vorm, bewust werden aangewend, en niet
veeleer deel uitmaken van de tradities in een steenkappersatelier.

Grafschriften in versvorm

Een zeer klein aantal teksten vormt echter een uitzondering, zowel op het eenvormige als op
het bondige karakter van de vele duizenden proza-inscripties, nl. de grafschriften in versvorm.
Een kleine 3000 carmina sepulcralia zijn volledig genoeg bewaard om nog voor interpretatie
in deze zin vatbaar te zijn.2 Zij vertegenwoordigen nauwelijks 1 à 2% van de duizenden graf-
schriften in proza, een miniem deeltje dus dat echter inhoudelijk zeer rijk blijkt. Wie wil binnen-
dringen in de intimiteit van de antieke mens, zowel uit de stad Rome als uit de provincies,
kan niet aan dit kleine, doch boeiende corpus voorbijgaan.
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Toch zou het enigszins naïef zijn te geloven dat men hier de antieke mens op een alledaags
ogenblik, bijna onverhoeds aantreft, zoals dit bv. in de graffiti het geval is. De muurkrabbeb
bewaard te Pompeji, Herculaneum of Rome hebben een in wezen voorbijgaand en anoniem
karakter. Grafschriften daarentegen zijn uitdrukkelijk voor de tijdgenoten én voor de komende
generaties bedoeld, de namen van de dode en zijn familie ontbreken nooit. Grafverzen zijn dus
voor de openbaarheid bestemd: aangebracht op de fa^ade van een mausoleum, op een kleine
stele, of een fraai versierd altaar, richtten deze teksten zich tot elke voorbijganger. Immers
naar antiek gebruik, lagen de begraafplaatsen langs de toegangswegen naar elke stad. Wat in een
gedicht op steen werd verkondigd, kon dus permanent door iedereen langs de weg worden
gelezen. Het is bijna vanzelfsprekend dat in deze omstandigheden de sociale kontrole erg groot
is: de dichter zal alleen dat gedrag bekendmaken dat sociale goedkeuring oogst en alleen die op-
vattingen prijsgeven, die algemeen aanvaard zijn. Doch zijn juist deze algemeen geldige normen
en ideeën, voor de mentaliteitsgeschiedenis niet van meer belang dan de individuele afwijking?
Wie komen nu in de grafverzen aan het woord en in welke mate is hun getuigenis authentiek?
Een verouderde opvatting, die men echter nog in menig handboek voor epigrafiek aantreft, wil
dat deze epigrafische poëzie uit het volks milieu stamt. De gewone mens was natuurlijk niet zelf
in staat zich in verzen uit te drukken en moest bijgevolg zijn carmen epigraphicum wel gekozen
hebben in één of andere bloemlezing die het steenkappersatelier in voorraad had.3 Deze hypo-
these houdt echter geen rekening met de vele onvolmaakte verzen, de opschriften waar men er
enkel in geslaagd is een pentameter of een hexameterhelft in te lassen in het proza, en de grote
zeldzaamheid van identieke verzen. Want waarom zou men een hinkend vers in steen laten
beitelen, als men uit een waaier van perfecte gedichten kon kiezen? De poëtische vaardigheid
van een doorsnee-gecultiveerd man moet in de keizertijd heel wat hoger hebben gelegen dan
thans het geval is. Het middelbare schoolprogramma bestond immers grotendeels uit het bestu-
deren van de dichters, vooral van Vergilius, en het memoriseren van poëtische teksten nam
hierin een voorname plaats in. Hoogma’s meesterlijke boek heeft overduidelijk aangetoond hoe-
zeer de carmina-dichters uit de grote literatuur hebben geput. In deze grafverzen ontdekte hij
niet alleen talloze letterlijke citaten uit Vergilius’ oeuvre, doch ook vele akoustische reminis-
centies.4 Bovendien ontleenden de anonieme dichters van grafverzen niet zelden aan de ele-
gische poëzie.5 Met deze grote voorgangers of tijdgenoten in het hoofd, slaagde menig dichter
erin een behoorlijk vers te brouwen. De inscripties zelf bevestigen trouwens herhaaldelijk dat
het gedicht vervaardigd werd door één van de familieleden. Wie zich desondanks liever niet aan
versificatie wou wagen, kon nog steeds een beroep doen op een ‘professioneel’ dichter – bv. een
grammaticus –, of kon zijn inspiratie zoeken in reeds bestaande grafverzen in zijn stad. Belang-
rijk is echter dat hij met de gekozen of bestelde tekst genoegen nam omdat deze zijn eigen
opvattingen uitdrukte, al was het dan niet in zijn eigen woorden.
Als we onze enquête beperken tot de voor-christelijke tijd, dan beschikken we nog over zo’n
2000 verschillende epigrafische gedichten. In de veronderstelling dat elk grafschrift gemiddeld
vijf verzen telde - het langste carmen epigraphicum (CE 1552) telde er 110 –, dan staat men
tegenover een imposante verzameling van 10.000 verzen, uit zeer verschillende periodes, streken
en sociale milieus.
Hoewel de oudste metrische inscripties, de welbekende grafschriften van de Scipiones, dateren
uit de 3e-2e eeuw v. Chr.,6 komen dergelijke teksten toch pas algemener in gebruik vanaf het
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midden van de eerste eeuw v. Chr. Het genre reikt, althans in pagane (di. niet-christelijke)
vorm, tot diep in de 4e eeuw.
Het dient gezegd dat de epigrafische poëzie in Italië zelf een betere verspreiding kende dan in de
vele provincies: één derde van alle carmina komt uit de stad Rome, twee derden uit Italië
(Rome inbegrepen) en slechts één derde uit alle provincies samen. De opvattingen die in deze
gedichten tot uiting komen zijn bijgevolg overwegend die van de Italische bevolking en in veel
mindere mate die van de Italische kolonisten of geromaniseerde inheemse families daarbuiten.
Van de sociale herkomst der carmina sepulcralia in hun totaliteit is nog geen grondige studie
gemaakt.7 Men kan zich terecht afvragen in hoeverre deze inscripties, de meest literaire van alle,
‘volks’ zijn, zoals doorgaans wordt gesteld. Zeker is echter, dat ondanks een aristocratische
oorsprong, in de eerste drie eeuwen van de keizertijd, de senatoriale klasse volkomen ontbreekt
in de grafpoëzie. Ook de equites, die een hoge functie op rijksniveau bekleedden, bedienden
zich zelden of nooit van metrische grafschriften. Grafverzen zijn in de keizertijd echter wel de
verworvenheid van een deel van de ridderstand (de officieren uit de militia equestris en de rid-
ders die het municipale niveau niet overstijgen), van de ordo decurionum, van de lagere officie-
ren en de onderofficieren en van de keizerlijke slaven en liberti. Anders gezegd, de honestiores
en een kleine elite uit de slavenwereld ontbreken niet in deze poëzie. Hierbij moet men rekening
houden met de mogelijkheid dat te Rome zelf het genre in meer volkse milieus ingang vond (bij
de gewone slaven en vrijgelatenen en bij de ambachtslieden), terwijl men in de provincies vooral
de honestiores, de keizerlijke slaven en enkele zeer rijke plebeïsche families terugvindt.

Visies op leven en dood

Een opiniepeiling bij de carmina-dichters en hun publiek over de betekenis van het leven en van
de dood, leverde zo’n 450 zeer gevarieerde antwoorden op. Liever dan deze vele nuances te
belichten, bleek het boeiender de frequentie van bepaalde basisreacties of fundamentele keuzes
vast te stellen: hier raakt men immers wat diep ingeworteld, wat vast verworven is.8
Deze enquête brengt terstond twee essentiële verschillen aan het licht tussen de antieke levens-
beschouwing en de christelijke. Allereerste relativeren de heidense carmina-dichters uiterst zel-
den het aardse bestaan ten opzichte van het leven na de dood, dat nergens een vita melior wordt
genoemd, zoals in de christelijke grafinscripties. Het is zelfs zo dat 60% van alle dichters, bij
hun beoordeling van leven en sterven, geen enkel verband legt tussen dit aardse bestaan en een
eventueel hiernamaals. Ze zien het mensenleven als een ervaring op zich, die positief of negatief
kan worden beoordeeld, doch deze evaluatie staat volkomen los van eventuele escliatologische
verwachtingen.
De dichters die het aardse leven positief evalueren, gaan allen uit van de basisgedachte dat
de dood eigen is aan de menselijke natuur. Is immers niet zijn sterfelijkheid precies wat de mens
van de goden scheidt? Zo geven in een grafvers uit Aquincum de ouders deze verklaring voor het
sterven van hun zoontje: ‘non deus iste fuit, hij was immers geen god’ (AE 1952 nr. 1). Het is
bijgevolg wijs zich aan de grote natuurwet, die bepaalt dat alles ontstaat en opnieuw vergaat, te
onderwerpen. Deze levensfilosofie houdt Agileia Prima uit Rome aan haar man Oppius Secundus
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voor9; zonder enig perspectief op een gelukkig voortbestaan na de dood, vergt deze stoïcijns
beïnvloede reactie een niet geringe moed.
De natuurwet werd in andere carmina gepersonifieerd in de godheden Fatum, Fortuna en
de drie Parcae, die aan de mens het leven geven en het hem opnieuw ontnemen. De beslissingen
van deze goddelijke machten zijn niet enkel onveranderlijk en onontkoombaar, doch – vermits
zij allen treffen zonder onderscheid –, in zekere zin ook rechtvaardig. Het beeld dat dit levens-
gevoel het best uitdrukt, is de vergelijking van het leven met een lening die zonder protest dient
te worden terugbetaald.
Van de ongeveer 450 grafschriften die in de enquête werden verwerkt, zijn er 32% waarin
men dit, grotendeels aan de Stoa ontleende, gedachtengoed terugvindt. Aanvaarden van de eigen
beperktheid en een zich ingeschakeld weten in een veel groter geheel, zijn bijgevolg de meest
typische reacties die men in de vóórchristelijke grafschriften ontmoet.
Doch de dichters die een negatieve balans opmaken van hun levenservaring, ontbreken niet: zij
erkennen geen wetmatigheid, geen goddelijke orde in het verloop der dingen, zij stellen vast
dat de doodsmachten. Fatum, Fortuna of Parcae, naar willekeur toeslaan of zelfs uitgesproken
vreugde vinden in het menselijke lijden. Het aloude geloof aan de Schadenfreude der goden is in
de grafinscripties uit de keizertijd nog zeer levendig. Zo bv. in een opschrift uit Midden-Italië:
‘Bezoeker, blijf even staan en lees ondertussen dit grafschrift door: het was mij, een moeder,
niet vergund aan mijn enige dochter vreugde te beleven. Een god, ik weet niet welke, misgunde
haar, zo denk ik, een verder bestaan’ (CE 54, 1ste E. v. Chr.). Sommige dichters beperken zich
tot de ontgoochelde vaststelling dat de mens machteloos uitgeleverd is aan een hem vijandige
godheid. Anderen echter, trekken deze pessimistische lijn consequent door en komen tot de
slotsom, dat het leven een zinloze beproeving is en dat de dood, die hieraan definitief een einde
maakt, die rust en vergetelheid schenkt, verkieslijk is. Een grafschrift uit de omgeving van Haïdra
(Tunesië) geeft deze gedachte aan de voorbijganger mee: ‘Het leven is een goed en het leven is
een kwaad, de dood bevat geen van beide. Overweeg grondig en met verstand, wat het voor-
deligst is’(CE 1497).
Deze pessimistische levensbeschouwing treft men in de heidense carmina veelvuldig aan: 28% der
dichters komt met schrikwekkende nuchterheid tot deze slotsom.
Naast deze eerste – en omvangrijkste – groep dichters die allen het leven als een waarde in se
beschouwen, of zij er nu een positief of een negatief oordeel over vellen, treft men ook een
tweede kleinere groep aan, die het aardse bestaan wel degelijk in het licht van een bepaalde
hiemamaalsverwachting beoordelen. Doch dit vooruitzicht op voortbestaan na de dood, biedt
weinig hoop of troost: soms omschrijven de grafverzen de dood als de definitieve vernietiging
van individualiteit en bewustzijn, elders weer betekent hij een overgang naar de schimmenwereld,
de umbrae in Hades of graf. Hoewel het hier om twee verschillende eschatologische opvattingen
gaat, is hun uitwerking op de levende mens dezelfde. In de eerste visie is er van voortbestaan
geen sprake, in de tweede krijgt het bestaan in het schimmenrijk zulke uitgesproken negatieve
kenmerken dat het helemaal geen tegenwicht vormt tegen het leven op aarde.10 Belangrijk is
tevens dat dit schimmenbestaan – eigenlijk een voortbestaan in mineur –, elke dode zonder
onderscheid ten deel valt. Op een grafsteen uit Venafrum wordt dit trouwens aan de lezer uit-
drukkelijk gezegd: ‘nu verwijl ik in duisternis, beroofd van het licht, gevangen: hierheen komen
wij allen. Leer te leven, vaarwel’ (CE 1084).
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Het aardse leven is bijgevolg het enige échte leven: het bezit absolute waarde. De levenden
moeten er zo intens mogelijk van genieten. ‘Leef een goed leventje, vriend, want na de dood
rest er geen lach en geen spel meer en geen enkel plezier’, kan men op de grafsteen lezen die de
beide broers, Lasdus en Maximus, uit een klein stadje in Midden-Italië nog tijdens hun leven
lieten oprichten (CE 186) en op een andere te Rome ‘Scherts en maak plezier, ik zet er je
dringend toe aan; hier heerst volslagen vreugdeloosheid’ (CE 85, tussen 100 v.Chr. en 100
n. Chr.). Dergelijke waarschuwingen zijn in de heidense grafpoëzie geen zeldzame uitzonderin-
gen: 20% van de heidense carmina-dichters houden het bij deze levensfilosofie.
In een kleine groep inscripties tenslotte wordt de dood gedefinieerd, niet als een definitieve
vernietiging, ook niet als de overgang naar een inferieure bestaansvorm, maar als het begin
van bewust en individueel beleefde onsterfelijkheid met retributief karakter. Uit dit perspec-
tief van beloning en straf na de dood vloeit voort dat het leven op aarde nog slechts een rela-
tieve, een functionele waarde bezit: het dient voorbereiding te zijn op het leven aan de over-
zijde van de dood. Enkele carmina getuigen hier van een zeldzame bezorgdheid om een moreel
goed leven en van een waarachtig geloof aan een beloning hiervoor na de dood. Zo bevestigt
een inscriptie uit Rome: ‘vroom hebben zij de goden geëerd en rechtschapen geleefd, opdat ze
na hun dood in de Elysische Velden zouden kunnen binnentreden’ (CE 435). Deze denkrich-
ting komt uitermate zelden aan bod in onze opiniepeiling: slechts 6% van alle carmina geeft
aan het aardse bestaan deze zin.
Vanzelfsprekend wordt in de pagane epigrafiek wel vaker over onsterfelijkheid gesproken, doch
zelden heeft deze onsterfelijkheid een duidelijk retributief karakter, en nog zeldzamer geeft
dit onsterfelijkheidsgeloof aan het leven op aarde een nieuwe oriëntering.
Zeldzaam ook zijn de dichters die een globale, een samenhangende filosofie over het individuele
leven, zijn oorsprong en bestemming bezitten. Doch deze schaarse pogingen om antwoord te
geven op de vraag: waar komt de mens vandaan, wat betekent zijn leven, waar gaat hij heen?’,
zijn erg boeiend. Ze brengen nl. een tweede fundamenteel verschil tussen de antieke en de
christelijke wereldbeschouwing aan het licht. Al deze pagane carmina-dichters hebben nl. een
cyclische visie op het leven: schepping uit het niets is voor hen ondenkbaar, zodat de dood
steeds een noodzakelijke terugkeer betekent naar een vroegere vorm van leven. Dit geldt zowel
voor de epicuristische visie op de dood, als voor de (neo)platonische onsterfelijkheidsopvatting;
het gaat ook op voor het oude geloof dat de individuele dood een terugkeer is naar Terra Mater.
De gedachte dat het individuele leven voortkomt uit het grote kosmische leven van de goddelij-
ke Moeder Aarde en naar haar terugkeren moet, opdat nieuw leven zou kunnen ontstaan, staat
duidelijk verwoord in een inscriptie uit Ligurië: ‘Dit graf maakte bij leven Vettius Hennes,
vrijgelatene van Titus, handelaar in reukwerk. Moeder Aarde bracht mij voort, Moeder Aarde
ontving mij terug’ (CE 809). Een kleine 10% van de ca. 450 gedichten spreken uitdrukkelijk
over deze terugkeer naar de goddelijke Aarde-Moeder. Merkwaardig genoeg is Terra Mater de
enige godheid over wie in de grafverzen met genegenheid gesproken wordt. Hoe troostend deze
voorstelling van de Aarde als moeder van alle levende wezens kon zijn voor de dicliters en hun
publiek, blijkt uit een grafvers uit Rome: ‘Moeder Aarde, die uw kinderen met de genegenheid
van een moeder opneemt, aan u vertrouwen wij Fortunata’s gebeente toe’. En toch hadden de
antieken geen illusies over deze terugkeer naar Moeder Aarde: het individuele bewustzijn ging
hierbij onherroepelijk verloren en een eens geliefd persoon herleefde alleen in de bloemen
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boven zijn graf. In een carmen uit de vroege eerste eeuw wenst een man, dat op het graf van zijn
vrouw velerlei bloemen overvloedig zouden bloeien en hij besluit: ‘Ik zou willen dat de voorbij-
ganger hier talmt, deze bloemen ziet, het opschrift leest en bij zichzelf zegt: “deze bloem hier
is het lichaam van Flavia Nicopolis” ’ (CE 1184, Rome).
Ook in de epicuristische grafverzen wordt de dood omschreven als een terugkeer naar de toe-
stand van niet-zijn vóór de geboorte. Het leven is dan slechts een korte periode van individuali-
teit en bewustzijn, voorafgegaan en gevolgd door een lange periode van niet-zijn. De formule
N(on) F(ui) F(ui) N(on) S(um) N(on) C(uro), Ik was niet, ik was, ik ben niet meer, ik geef er
niet om’ is hiervan de meest geconcentreerde uitdrukking. Iets meer dan 33% van alle carmina-
dichters zien het leven en de dood van het individu op die manier.
Het zeldzaamst echter is de dualistische opvatting over de menselijke natuur. Dit orfÏsch-
pythagoreïsche gedachtengoed, dat breed uitgewerkt werd in Plato’s Phaido, vatte een patronus
in het grafgedicht voor zijn jong gestorven vrijgelatene en pleegzoon aldus samen: ‘met je laatste
woorden heb je mij deze troost voorgehouden, dat de goddelijke geest die je in je lichaam droeg
zou ontsnappen, dat het lichaam achterbleef op aarde, doch dat de geest de hemel opzocht, dat
de geest alles beweegt, dat hij iets is wat aan de goden toebehoort’ (CE 2152, Keulen, 3e of
4e eeuw). Doch deze dualistische opvatting waarin de mens werd opgesplitst in twee elemen-
ten die niet langer gelijkwaardig zijn, maar elk liun eigen bestemming hebben – de geest keert
terug naar het hemelse vaderland, het lichaam wordt aan de aarde teruggeschonken –, is nooit
het verworven bezit geworden van de carmina-dichters: nauwelijks 1% van alle vóór-christelijke
grafverzen bevatten er een echo van.

Conclusie

Als men het hierboven gegeven cijfermateriaal aandachtig bekijkt, dan blijkt dat 80% van de
heidense carmina-dichters het aardse leven als het enige echte leven beschouwt. Zo’n 14% van
hen legt weliswaar een verband tussen het individuele leven en de eeuwige kringloop van het
kosmische leven, doch voor allen, op de zeldzame, (neo)platonisch beïnvloede dichters na,
is opnieuw dit korte verblijf op aarde het essentiële leven. Slechts 6% is daarentegen van mening
dat men het leven op aarde werkelijk in dienst moet stellen van een retributief hiernamaals.
De levensbeschouwing in de pagane grafverzen bleef dus diesseitig georiënteerd; wereldverzaking
en geloof aan een individuele zaligheid dringen pas goed door in de christelijke inscripties. Deze
absolute gerichtheid op het aardse wordt vanzelfsprekend, als men bedenkt wat de dichters van
de grafverzen en hun lezers aan eschatologische perspectieven bezaten. Het Elysium ontbreekt
zeker niet in de grafpoëzie, doch doorgaans wordt het bestaan ervan veeleer verhoopt dan
bevestigd. Terugkeer naar de sterrenrijke hemel, opname in goddelijk gezelschap bleek veeleer
een troost dan een geloof dat aan het hele leven een nieuwe richtig gaf11. Wat echter telkens
weer, de hele keizertijd door en in alle delen van het Rijk, in de grafverzen aan het licht komt
is het primitieve geloof aan het droevige voortbestaan van alle doden, vromen zowel als bozen,
in het graf of in de Onderwereld. Juvenalis schreef spottend dat zelfs kleine kinderen niet meer
aan de zwarte kikkers in de poelen van de Styx geloofden (Sat. II, 149-152). Juvenalis’ zwarte
kikkers staan inderdaad nergens in de carmina vermeld. Wat uit deze teksten echter wel naar
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voren komt, frequent en onafgebroken, is de beklemmende sfeer in Hades en graf, de wereld
van duisternis, stilte en vreugdeloosheid. Aan deze versie van de Hades bleef het publiek dat
grafverzen bestelde en las, taai geloven, hoe weinig hoopvol dit perspectief ook was12.
Er is slechts één weg om te ontsnappen aan de dood, slechts één vorm van onsterfelijkheid
waarvan de antieken absoluut zeker waren en die hen troostte, namelijk voort te leven in de
herinnering van de levenden13. Niet zelden wordt de toon der grafverzen hier bepaald triom-
fantelijk: wie zijn naam in steen liet beitelen, ontkomt aan de dood. Zo schreef naar Ovidius’
voorbeeld, een patronus voor zijn liberta en zijn geliefde, Allia Potestas: ‘zolang mijn lofzang
op jou zijn kracht zal bewaren, zolang zal je leven, door mijn kleine vers (CE 1988)14.
Voor deze onsterfelijkheid op aarde waren grafinscripties de onmisbare voorwaarde.

NOTEN

1 Over de werking van een steenkappersatelier:
G. SUSINI, The Roman Stonecutter. An
Introduction to Latin Epigraphy, Oxford
1973.

2 Voor het eerst verzameld in de Anthologia
Latina II, 1-3 door I BUECHELER en E.
LOMMATZSCH, Carmina Latino Epigraphica,
Lipsiae I 1895, II 1897 en III 1926 (CE).
E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae
veteres, Berolini I-III, 1925-1931 bevat vele
christelijke carmina. Nieuwe teksten ver-
schijnen regelmatig o.m. in de Année Epi-
graphique (A E).

3 Zo bv. bij E. GALLETIER, Etude sur la
poésie funeraire romaine d’après les inscrip-
tions, Paris 1922, pp. 225-235.

4 R.P. HOOGMA, Der Einfluss Vergils auf die
Carmina Latino Epigraphica, Amsterdam
1959.

5 E. LISSBERGER, Das Fortleben der rö-
mischen Elegiker in den Carmina Epigraphica,
Tübingen 1934 en de studies van Z. POPOVA,
in l’Annuaire de l’Université de Sofia 61, 1
(1967) 105-172, 62, 2 (1968) 91-118, 63, 2
(1969) 313-366, 67, 1 (1973) 57-118 en 71, 3
(1976) 6-53.

6 Zie F. PLESSIS en H. FOCILLON, Poésie
latine. Epitaphes, Textes choisis et commen-
taires, Paris 1905, pp l 34

7 Beste overzicht bij GAEEETIER. o.c.. pp.
149-188.

8 Volgende uiteenzetting vat de resultaten
samen van mijn studie Levensbeschouwing en
milieu in de Latijnse metrische inscripties,
Brussel 1978. Hier vindt men tevens talrijke
citaten uit de carmina met vertaling.

9 Zie tekst op p. 251.
10 Volgens A. BRELICH, Aspetti della morte

nette iscrizioni sepolcrali dell’impero romano,
Budapest 1937, pp. 8, 16-19 is deze schim-
menwereld de mythische uitdrukking van het
niet-zijn.

11 Zie G. SANDERS, Bijdrage tot de studie der
Latijnse metrische grafschriften van het
heidense Rome: de begrippen ‘licht’ en
‘duisternis’ en aanverwante themata. Brussel
1960, pp. 274-315.

12 SANDERS, o.c., pp. 167-263.
13 Over voortbestaan in de herinnering: SAN-

DERS, o.c., pp. 51-75 en recent H. HÄUSLE,
Das Denkmal als Garant des Nachruhms,
München 1980.

14 Cf. Ovidius, Trist. 1, 6, 35-36.
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Verbondenheid tot in de dood

Het opschrift staat in een rechthoekige lijst met zwaluwstaarten (tabula ansata). Het is
representatief voor de Latijnse grafpoëzie, zowel naar inhoud als naar vorm. Enerzijds, weer-
spiegelt het de moeilijkheden die vele dichters ondervonden om zich in korrekte verzen uit te
drukken: CE 1567 bevat een mengsel van versflarden, proza en korrekte verzen. Anderzijds,
illustreert het carmen zeer treffend de onzekerheid die in eschatologische aangelegenheden in
bepaalde milieus heerste.

domui aeternae consecratae | Agileiae Primae q(uae) e(t) Auguriae, | uxori supra aetatem
castissimae et | pudicissimae et frugalissimae, quae innocenter | maritum et domum eius
amavit, omnia de se | merenti fecit Q. Oppius Secundus maritus et sibi. |

tempore quo sum genita, natura mihi bis denos tribuit | annos,
quibus completis septima deinde die resoluta |
legibus otio sum perpetuo tradita: haec mihi vita fuit. |
Oppi, ne metuas Lethen, nam stultum est, tempore et om|ni
dunc mortem metuas, amittere gaudia vitae. |
mors etenim hominum natura, non poena est; |
cui contigit nasci, instat et mori. igitur, |
domine Oppi marite, ne doleas mei quod praecessi: |
sustineo in aeterno toro adventum tuum. |
valete superi et cuncti cunctaeque valete.

(Bestemd) voor het eeuwige huis dat aan de doden toebehoort.
Aan Agileia Prima, bijgenaamd Auguria, mijn vrouw, die meer dan haar leeftijd liet ver-
wachten, trouw was, fatsoenlijk en zuinig, die onbaatzuchtig haar man en zijn familie lief-
had, die zich in alles tegenover hem verdienstelijk gedroeg. Q. Oppius Secundus, haar
echtgenoot, (richtte dit graf op) voor haar en voor zichzelf.

Op het ogenblik dat ik werd geboren, mat de Natuur mij tweemaal tien jaren toe. Toen
deze voltooid waren, werd ik, op de zevende dag, volgens de natuurwet ontbonden.
Uitgeleverd ben ik thans aan eeuwige rust: dit was mijn leven.
Oppius, vrees de Lethe niet. Want dwaas is het, terwijl je elk ogenblik de dood vreest,
de vreugden van het leven te laten varen. De dood ligt immers in de menselijke natuur,
hij is geen kwaad; wie eens geboren werd, moet bijgevolg ook sterven. Daarom, Oppius
mijn heer en echtgenoot, treur niet omdat ik vóór jou heenging. In het eeuwige bruids-
bed wacht ik op je komst. Vaarwel allen daarboven, vaarwel mannen en vrouwen, (die
nog leven).

In de twee zwaluwstaarten staat, links, de groet: Auguria | anima | dulcis et | innocua |
have, gegroet lieve Auguria zonder schuld, terwijl rechts de wens staat: Auguria | innocua |
anima | tua in | bono, onschuldige Auguria, je ziel moge rust vinden.

CE 1567 = CIL VI 11252 = J. CHOLODNIAK, Carmina Sepulcralia Latino Petropoli 1904, nr. 87 - Rome,
3e eeuw (?).


