


Gelukkig hij die als het voorgeslacht
van zorgen vrij, ver van het stadsgedruis
zijn land beploegt met zijner ossen kracht,
daar is hij thuis,

doch niet als krijgsman in het strijdgewoel
of op de ruwe zee aan vrees ten prooi;
hij mijdt de groten en de rechterstoel
en alle tooi.

Hij leidt de sterke ranken van de wijn
langs slanke populier steeds meer omhoog
en ziet in ’t dal zijn runderen ver en klein,
wijd in een boog.

Dan scheert hij zwakke schapen met de schaar
of ent de edele peer op ’t wilde hout;
hij vult de pot van zoete honing zwaar,
ginds uit het woud.

En als de herfst, met fruit bekranst, zijn hoofd
heft boven veld en akker in de lucht,
wat vreugde dan te plukken ’t rijpe ooft,
purperen vrucht,

een gift voor u. Priapus en Silvaan,
god van de tuinen, hoeder van de grens’
Men ligt er onder ’t lover, ’t werk gedaan
naar hartewens;

het water glijdt langs steile kant der kreek,
met fluiten heeft de vogel niet gewacht;
stil kabbelt ’t stromen van de klare beek;
sluimer dan zacht.
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Doch maakt het herfstgetij zijn komst bekend
en is de lucht van hagelbuien vuil,
zie, hoc het everzwijn het net inrent,
hondengehuil,

terwijl de vogelaar de stok met aas
voor hongerige lijsters snel ontsluit
en strikken zet voor vogel kraan of haas,
welkome buit.

En wie vergeet dan niet zijn liefdessmart?
Wanneer de ingetogen kuise vrouw
aan huis en kinderen schenkt geheel haar hart,
symbool van trouw,

- uit ’t gindse land eens in Sabijnse macht
of grootgebracht aan zuidelijke kust -
haar moede man bij ’t haardvuur trouw verwacht,
baken van rust,

het glanzend vee, verzameld aan de lijn,
steeds melken gaat op vastgestelde stond
en bij de maaltijd schenkt de jonge wijn
van eigen grond,

dan schenk ik u de zoetste godenspijs,
de kaviaar, de oesters van het strand,
al wat de zee voor ongehoorde prijs
brengt naar ons land;

geen parelhoen, dat mijn palaat verrukt,
geen kostelijk wild uit ’t verre Griekenland,
olijven zijn voor mij een feest, geplukt
met eigen hand;

ik ben tevree met zuring uit de hof,
het malvemoes geeft duchtig appetijt.
Nog steeds zing ik van ’t malse lam de lof,
wolven ten spijt;

bij ’t avondmaal te zien, o wat een vreugd,
hoe ’t wollig volk de schaapskooi weder vindt,
de moede os zich op de stal verheugt,
blij als een kind,

te zien ook onderwijl die knechtenschaar
daarginds gezeten bij het huisaltaar....

aldus de waarde Alfius. Hij sprak
alsof hij niet wou blijven bij zijn vak,
doch ‘t woekeren zit hem in het bloed,
zodat hij woekeraar blijven moet.
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Volgens de legende is de stad Cartha-
go gesticht door de Phoenicische prinses
Elissa in 814 v. Chr., gevlucht uit haar
vaderstad Tyrus, nadat haar echtgenoot
was gedood door haar eigen broer Pyg-
malion. Het is echter zeker, dat reeds op
het eind van het tweede millennium v.
Chr. Phoenicische zeevaarders aan land
gingen aan de kust van het gedeelte van
Noord-Afrika, dat nu de naam Tunesië

draagt. De goede strategische ligging
van het gebied was hun niet ontgaan,
gunstig voor de beheersing van de zee-
ëngte, die het land scheidde van Sicilië
en ideaal gelegen als tussenstation met,
het oog op de uitbreiding van hun
activiteiten naar het westelijk deel van
de Middellandse Zee. Dáárop richtte
zich dan ook aanvankelijk de aandacht
van de avonturiers uit het oosten en
men toonde weinig belangstelling voor
het achterland met zijn droge klimaat en
onbetrouwbare bevolking van nomaden
en berbers. Pas toen door een conflict
met de Griekse kolonisten op Sicilië de
Canhagers vandaar werden verdreven
(480 v. Chr.: slag bij Himera), begon
men aan een exploitatie van het Car-
thaagse achterland, dat al spoedig door
een vooruitstrevende landbouwpolitiek
tot grote bloei kwam. Tevens werd er
een reeks nieuwe kolonies gesticht langs
de noordkust van Afrika.

Toch bleef de aandacht van Carthago
ook gericht op Sicilië; in 409 v. Chr.
weet Carthago na enige strijd opnieuw
de heerschappij over West-Sicilië te
veroveren. In de 3e eeuw v. Chr. leidde
een reeks conflicten met Rome, waarbij
de partijen elkaar ervan beschuldigden
de macht over heel het eiland in handen
te willen krijgen, tot het uitbreken van
de 1e Punische oorlog (264-241), die
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eindigde met de nederlaag van Carthago
en het verlies van Sicilië.

Carthago gaat dan op zoek naar
nieuwe expansiemogelijkheden en de
Carthaagse legeraanvoerder Hamilcar
trekt met zijn schoonzoon Hasdrubal en
zijn zoon Hannibal naar Spanje, waar
een nieuw rijk wordt gesticht. Wanneer
Hannibal een verdrag met de Romeinen
om de rivier de Ebro niet te overschrij-
den breekt en in 218 v. Chr. Italië
vanuit het noorden binnenvalt, betekent
dat het begin van de 2e Punische oorlog,
die in Afrika eindigt met een nederlaag
van Hannibal tegen het leger van Scipio
Maior bij Zama in de buurt van Maktar
in het jaar 202 v. Chr.

Hiermee was echter nog niet de Car-
thaagse macht gebroken; daarvoor was
nóg een oorlog nodig: de 3e Punische
oorlog (150-146), die uitbrak na een
conflict tussen Carthago en de Numi-
dische vorst Massinissa, die door Rome
werd gesteund. Na de dood van Massi-
nissa bleef Carthago zich heldhaftig
verzetten tegen de Romeinse eisen tot
overgave. Na de landing van vier Ro-
meinse legioenen bij Utica onder lei-
ding van Scipio Africanus Minor was
het lot van de stad snel bezegeld. De
geschiedschrijver Appianus geeft een
verslag - waarbij hij als bron Polybius
gebruikte, die ooggetuige was van het
beleg - van het bloedbad, dat zes dagen
en nachten duurde en eindigde met de
totale vernietiging van de stad, die met
de grond gelijk werd gemaakt. Noord -
Afrika werd een Romeinse provincie,
waarvan de zuidgrens liep van Thabraca
tot ongeveer Gabes, een grens, die reeds
door Scipio in 202 als de ‘Fossa Regia’
was aangelegd. De steden, die de kant
van Carthago hadden gekozen, verloren
hun vrijheid en werden tribuutplichtig.
Het land werd verdeeld in percelen, die
verkocht of verhuurd werden aan hen,
die Rome hadden gesteund en aan boe-
ren uit Italië. Utica werd de hoofdstad,
waar de proconsul van de nieuwe pro-
vincie zetelde.

Een eeuw later was Afrika het strijd-

toneel in de burgeroorlog tussen Caesar
en de aanhangers van Pompeius, die
gesteund werden door de Numidische
vorst Juba I. De beslissende slag werd’
in 46 v. Chr. geleverd bij Thapsus,
waarbij Caesar de grote overwinnaar
werd. Een deel van Numidië werd als
de nieuwe Romeinse provincie Africa
Nova aan Africa Vetus toegevoegd. Om
het grensgebied te beveiligen begon
Caesar met het stichten van nieuwe
steden, die hij bevolkte met de vete-
ranen van zijn legers.

Caesar had ook reeds plannen ge-
maakt voor een herbouw van Carthago.
De verwezenlijking daarvan heeft hij
echter aan Octavianus, de latere keizer
Augustus, moeten overlaten. De officië-
le (her)stichting vond plaats in 29 v.
Chr., waarbij de stad de naam kreeg
Colonia Iulia Augusta Carthago. In dit
nieuwe Carthago zetelde de proconsul
van de nieuwe provincie Africa Procon-
sularis, ontstaan uit de samenvoeging
van Africa Nova en Vetus. Vele nieuwe
steden van een typisch Romeins karak-
ter verrezen, vaak naast bestaande in-
heemse nederzettingen, waarbij geleide-
lijk een samensmelting van beide ont-
stond. De bevolking van de nieuwe
steden werd vooral geleverd door de
grote legers, die Octavianus tegen M.
Antonius en Cleopatra in het veld had
gebracht en die na de slag bij Actium in
31 v. Chr. niet meer nodig waren. Zo
vonden vele veteranen als kolonisten^
een nieuw bestaan op een stukje land,
dat ze kregen toegewezen. Voor deze
landverdeling w-erd gebruik gemaakt
van een kadastersvsteem, de centuriatio1,
waarbij de bruikbare delen van het land
door middel van een lijnenrooster in
gelijke percelen werden verdeeld. Met
deze indeling was reeds een eeuw eerder
een begin gemaakt en ook nu nog zijn
hiervan talrijke sporen in het Tunesi-
sche landschap terug te vinden in de
vorm van grensstenen, greppels of in
het verloop van oude wegen, die vaak de
begrenzing van percelen vormden. Dit
kadastersvsteem vinden we ook terug in
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het stratenplan van de Romeinse neder-
zettingen, dat zoals bij een legerplaats is
gebaseerd op twee elkaar kruisende
hoofdwegen, cardo en decumanus maxi-
mus. Op het kruispunt ligt het centrum
van de stad, het Forum. Ook het
bestuur van de stad kreeg een Romeinse
organisatievorm. Op alle gebied zien we
in de eerste eeuw van onze jaartelling de
invloed van de Romanisering doordrin-
gen en steeds sterker worden, zodat het
vaak moeilijk is nog iets van het oor-
spronkelijke karakter van de inheemse
kunst, cultuur en religie te ontdekken.
Daar deze Romanisering gepaard ging
met een grote economische en culturele
bloei, stuitte zij nergens op grote weer-
stand. Een aantal voorbeelden van dit
verschijnsel volgt hieronder.

Enkele steden met hun belangrijk-
ste gebouwen.

THUGGA - Dougga.

In het hart van de Romeinse stad
THUGGA (nu Dougga geheten), ge-
sticht in 46 v. Chr. naast een belangrijke
Punische nederzetting, liggen de resten
van het Forum, dat in de 2e eeuw, toen
Thugga zijn grootste bloei beleefde, zijn
definitieve vorm kreeg. De stad ligt op
een vrij steil plateau, en deze gemakke-
lijk te verdedigen ligging, de vrucht-
baarheid van de streek, en de aanwezig-
heid van water en een steengroeve
maakten het gebied bij uitstek geschikt
voor bewoning. Het Forum is vrij klein
van afmetingen, 45 x 25 m.; het plein is
aan drie zijden afgesloten door een por-
ticus, terwijl zich aan de oostzijde het
Capitool bevindt, een tempel gewijd aan
de Capitolijnse godentrias Jupiter, Juno
en Minerva. Het gebouw heeft niet,
zoals de Capitolijnse tempel in Rome,
drie ingangen en drie celiae, maar
slechts één ingang en één cella, maar
achterin de cella zijn wel drie nissen
aangebracht voor de drie goden. Het
gevelveld van de hoge podiumtempel is
versierd met een gedeeltelijk bewaard
gebleven relief, waarop de apotheose

van Antoninus Pius is afgebeeld. Een
inscriptie vermeldt de namen van de
keizers aan wie de tempel \vas opgedra-
gen, Marcus Aurelius en Lucius Verus,
en verder de namen van de bouwheren,
L. Marcius Simplex en L. Marcius
Regillianus, rijke grootgrondbezitters
uit Thugga. Ook andere families begun-
stigden hun stad met schenkingen: zo
werden de tempels van Concordia, Mi-
nerva, Liber Pater en Frugifer gebouwd
op kosten van familie van de Gabinii.
Ten oosten van het Capitool lieten de
Pacuvii tegen het eind van de 2e eeuw
een nieuw plein aanleggen, omringd
door een porticus en met een enorme
windroos, gegraveerd in het plaveisel.
In 168 liet L. Marcius Quadratus een
klein theater bouwen, dat zeer goed
bewaard is gebleven. De cavea met 19
ri^en zitplaatsen is gedeeltelijk tegen de
flank van een heuvel gebouwd. Van het
eigenlijke toneelgebouw is de hoge ach-
terwand verdwenen, maar de ervoor
staande colonnade is weer opgericht.
Behalve de hierboven reeds genoemde
Romeinse goden werden er ook nog
oude traditionele godheden vereerd, zij
het dan in een geromaniseerde vorm.
De Punische Tanit werd vereerd onder
de Romeinse naam van Juno Caelestis.
De indrukwekkende resten van een aan
haar gewijde tempel, gebouwd in de tijd
van Septimius Severus (193-211), bin-
nen een halfronde porticus, zijn te vin-
den aan de westzijde van de stad. Op de
plaats van een heiligdom van de Pu-
nische godheid Baal werd in 195 een
tempel gebouwd voor Saturnus. In deze
tijd beleefde Dougga zijn grootste bloei.
De oude Punische civitas en de Ro-
meinse nederzetting werden toen sa-
mengevoegd tot een municipium, waar-
van alle inwoners het Romeinse burger-
recht kregen.

SUFETULA - Sbeitla

Ongeveer 150 km. zuidelijker zijnde
resten te vinden van het antieke SUFE-
TULA, gelegen op een kruispunt van
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een aantal belangrijke wegen. In de
stadsplattegrond (zie afb. 2) is nog dui-
delijk het rechthoekige kadastrale sche-
ma te herkennen met in het centrum het
Forum, dat toegankelijk was via een

monumentale poort aan de oostzijde, in
139 opgedragen aan Antoninus Pius en
zijn beide adoptiefzonen, Marcus Aure-
lius en Lucuis Verus. Een proticus met
winkels en enkele openbare gebouwen
sluit het forum aan drie zijden af. Aan
de westzijde bevinden zich drie Ro-
meinse podiumtempels, die waarschijn-
lijk tesamen het Capitool vormden, hoe-
wel dit niet te bewijzen valt, omdat er
geen inscripties of cultusbeelden zijn
gevonden. De drie los van elkaar staan-
de tempels hebben op het niveau van de

pronaos een gezamenlijk podium, dat
toegankelijk is via twee monumentale
trappen vóór de beide buitenste tempels
gelegen, terwijl voor de middelste tem-
pel een tribune-achtige verhoging is
aangebracht, (zie omslagafbeelding).

THYSDRUS - El Djem.

Een van de welvarendste steden van
Africa Proconsulans is THYSDRUS ge-
weest. De stad lag in een gebied met een
belangrijke olijventeelt en op een
knooppunt van drukke handelswegen.
In de literatuur wordt Thysdrus voor
het eerst vermeld tijdens de veldtocht
van Caesar in 46 v. Chr.; onder de
Afrikaanse keizer Septimius Severus
bereikte de stad het hoogtepunt van
haar bloei, die, ondanks het feit dat van
de antieke stadsplattegrond nog niet
veel opgegraven is, toch wel valt af te
lezen uit de rijkdom van villa’s en het
geweldige amfitheater. Midden tussen
de witte huisjes, die de antieke stad
bedekken, rijst als een fata morgana dit
ellipsvormige bouwwerk op, dat ge-
bouwd is naar het voorbeeld van het
Colosseum in Rome. De afmetingen
zijn iets kleiner dan van het Colosseum,
maar door zijn geïsoleerde ligging en
massieve constructie maakt het bouw-
werk een grootse indruk. Bij de bouw is
gebruik gemaakt van een plaatselijke
vrij zachte kalksteen, die gemakkelijk
verweert, zodat men het muurwerk zeer
massief moest maken en de gebeeld-
houwde decoratie slechts van een sum-
mier karakter kon zijn. Het gebouw
bezit drie verdiepingen, in totaal ca. 36
m. hoog, die elk doorbroken worden
door meer dan 60 boogvormige openin-
gen. Onder de arena bevinden zich twee
brede gangen in kruisvorm, die toegang
geven tot ruimtes voor het opsluiten van
allerlei wilde dieren, die bij de voorstel-
lingen een rol speelden. Via liftschach-
ten, waarin kooien op en neer bewogen
konden worden, was het mogelijk deze
dieren naar de arena te transporteren.
Naar schatting bood de cavea plaats aan
30.000 toeschouwers. In welke verhou-
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ding dit aantal gestaan heeft tot het
werkelijk aantal inwoners van het an-
tieke Thysdrus, blijft speculatie. Dat
echter Thysdrus geen onbelangrijke rol
gespeeld heeft in de geschiedenis van
Afrika, blijkt o.a. uit het gebeuren van
238, toen de inwoners de proconsul van
Africa Proconsularis uitriepen tot keizer
Gordianus I, overigens zonder veel suc-
ces. Dat het amfitheater bij deze ge-
beurtenis een rol gespeeld heeft, is wel
waarschijnlijk; normaal was de arena
echter het toneel van bloedige gladiar-
torengevechten en venationes (jachtpar-
tijen en gevechten met wilde dieren).
De talrijke mozaïeken, die in de rijke
villa’s van Thysdrus zijn gevonden, ge-
ven ons daarvan een goed beeld. Groe-
pen van rondtrekkende professionele
vechters2 traden hier tegen elkaar in het
strijdperk, maar we zien ook hoe ter
dood veroordeelde misdadigers en
Christenen aan de woede van uitgehon-
gerde wilde dieren werden overge-
leverd.

CARTHAGO.

De oude hoofdstad van Africa Pro-
consularis en haar Punische voorgang-
ster zijn al enkele jaren het doel van
uitgebreide opgravingscampagnes on-
der auspiciën van de Unesco.3 Men wil

hiermee voorkomen, dat grote delen
verloren gaan ten gevolge van de groei-
ende bouwactiviteiten ten behoeve van
de toeristenindustrie en van rijke in-
woners van Tunis, die de stad willen
ontvluchten. Grote gedeelten van de
Romeinse stad zijn wel bekend; het
amfitheater, het circus, een theater en
een odeum, een thermencomplex en een
aantal villa’s zijn opgegraven. De ther-
men van Carthago, gebouwd in de tijd
van Antoninus Pius (138-161), zijn de
grootste van Africa Proconsularis. Toch
is de totale oppervlakte van het complex
(300 x 130 m.) slechts een kwart van de
Thermen van Diocletianus in Rome. De
ruïnes, die nog resten van het gebouw,
maken op de huidige bezoeker een
ontmoedigende indruk. Slechts met be-
hulp van een plattegrond (zie afb. 3) is
iets van de structuur van de bouw te
ontdekken. De verschillende ruimtes
zijn geordend volgens een streng sym-
metrisch schema. Langs de middenas
vinden we de belangrijkste onderdelen
van de thermen: caldarium, tepidarium,
frigidarium en natatio (resp. het warme,
lauwe en koude bad en het zwembassin).
Aan weerszijden daarvan liggen de
kleedruimtes, wasgelegenheden, pa-
laestrae (sportzalen), etc. De thermen
dienden niet alleen een hygiënisch doel,
maar vervulden ook een belangrijke rol
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in het sociale leven van een stad.
Vandaar dat er ook vaak winkels te
vinden waren en een bibliotheek, terwijl
de verschillende zalen nissen hadden,
waarin beeldhouwwerken werden ge-
plaatst. In de Carthaagse thermen zijn
vele beelden van goden en leden van de
keizerlijke familie gevonden. Het water
voor de baden was afkomstig van nabij-
gelegen cisternen, die weer gevoed wer-
den door een aquaduct, dat het water
aanvoerde van de bronnen van Zag-
houan.

De mozaïeken.

Het type huis, dat we in Noord -
Afrika het meest aantreffen heeft een
Hellenistisch-Romeinse oorsprong. De
verschillende kamers zijn daarbij geor-
dend rondom een centraal peristylium,
waaraan soms een klein atrium is toege-
voegd. Dit peristylium bereikt men via
de vestibulium en een verbindingsgang,
die vaak een scherpe knik heeft om
directe inkijk te verhinderen. De be-
langrijkste kamer, het tablinum (ont-
vangstruimte), ligt meestal tegenover de
ingang. Verder vinden we rond het
peristylium het triclinium (eetruimte) en
de cubicula (slaapkamers). Van vele van
de rijkere peristyliumhuizen, zoals die
b.v. in Thysdrus zijn gevonden, waren
de vloeren van de belangrijkste kamers
bedekt met kostbare mozaïeken.

De kunst van het opus tessellatum, de
versiering van vloer, wand of gewelf
met kleine gekleurde steentjes, is waar-
schijnlijk afkomstig uit het oosten. In de
Hellenistische periode werd in Grieken-
land een techniek ontwikkeld, die ge-
bruik maakte van kiezelstenen (Pella,
Olynthus). In de Romeinse tijd wordt
de techniek steeds verfijnder en vinden
we toepassingen tot in de verste uithoe-
ken van het Rijk. Terwijl de meer een-
voudige decoratieve mozaïeken meestal
ter plaatse worden gelegd, gaan speciale
ateliers zich toeleggen op het ontwerpen
van kleine paneeltjes met figuratieve
voorstellingen, die dan later als emble-

mata worden ingepast in een decoratie-
ve omlijsting. Vaak zijn deze emblemata
imitaties van beroemde schilderwerken,
waarbij door gebruik van vele zeer klei-
ne steentjes in alle kleurnuances zoveel
mogelijk het effect van de originele
schildering wordt benaderd (opus vermi-
culatum). Een bekend voorbeeld is het
Alexandermozaïek uit Pompeii. Door-
dat de grote landschapsscènes als vloer-
mozaïek veel van hun aantrekkelijkheid
verliezen en ook vanwege de kwetsbaar-
heid van de ingewikkelde composities,
ontstaat er al spoedig een tendens tot
abstractie en stilering. In Italië wordt
dan een mozaïektype ontwikkeld, waar-
bij in zwarte en witte blokjes allerlei
figuren in diverse richtingen over de
vloer verspreid worden afgebeeld.
Voorbeelden zijn te vinden in verschil-
lende thermen in Ostia.

In Noord-Afrika volgt de mozaïk-
kunst na de 2e eeuw een eigen ontwik-
keling: er ontstaat een sterke voorkeur
voor polychromie, waarbij waarschijn-
lijk de aanwezigheid van vele gekleurde
marmersoorten een belangrijke rol heeft
gespeeld. Verder is de integratie van
figuratieve elementen en decoratieve
omlijsting een opvallend kenmerk. Uit-
bundige   rankenmotieven  bedekken
soms de hele vloer, waartussen dan op
regelmatige afstanden kleine figuurtjes
(b.v. eroten, dieren of ook wel portret-
ten en personificaties) zijn aangebracht.
Op het eind van de 2e eeuw zijn in de
meeste grote steden wel aparte ateliers
aan het werk, die een eigen stijl ontwik-
kelen, maar de overeenkomsten tussen
de verschillende ‘scholen’ wijzen toch
ook wel op een levendige uitwisseling
van ideeën en motieven.

Voor hun onderwerpen laten de mo-
zaïsten zich inspireren door de wereld
van het amfitheater en het circus (afb.
4). Verder treffen we veel motieven aan
ontleend aan het leven op het plat-
teland: zaai- en oogstscènes en jacht-
taferelen. Ook de zee en haar bewoners
zijn een onuitputtelijke bron van inspi-
ratie, maar de meeste motieven worden
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toch wel ontleend aan de wereld van de
goden en halfgoden. Een van de meest
populaire goden is wel Dionysus, die we
met zijn gevolg op talloze mozaïeken in
vele vormen en omstandigheden ont-
moeten (afb. 5).4 In de 3e en 4e eeuw
kunnen we een ontwikkeling constate-
ren in de mozaïeken, die een zekere
abstractie en voorkeur voor frontaliteit
met zich meebrengt. De realistische
scènes uit het dagelijkse leven worden
vervangen door symbolische en spiri-
tuele motieven, waaruit zich vervolgens
de christelijke mozaïekkunst ontwikkelt.

Beelden van goden en mensen.

De Romanisering van Afrika bracht
met zich mee, dat het Pantheon van
Grieks-Romeinse goden er binnen-
drong, echter zonder dat dit grote
conflicten veroorzaakte. Jupiter, Juno
en Minerva kregen in de grote steden
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Afb. 4. Mozaïek van Magerius met scènes uit het
amphitheater. Op dit fragment zijn te zien twee
venatores (PITTARA, MAMERTINUS) met
twee luipaarden (VICTOR, ROMANUS), de
godin Diana en een jongen, die in opdracht van
zijn meester Magerius het geld toont voor de
betaling van de spelen. De teksten zijn acclama-
tiones. Mozaïek uit Smirat, midden 3e eeuw.
Sousse, Museum.

Afb. 5. Triomftocht van Dionysus. Mozaïek uit het huis van het Vergiliusmozaïek in HADRUMETUM-
Sousse. Datering rond 200. Sousse, Museum.

 



hun tempel, Ceres, Neptunus, Mars,
Venus en vooral Dionysus werden zon-
der moeite geaccepteerd. Sommige Pu-
nische goden bleven hun positie behou-
den, anderen smolten samen met nieu-
we godheden, zoals Tank met Juno
Caelestis, Baal met Saturnus en Melkart
met Hercules. De iconografie van de
cultusbeelden richt zich vooral naar de
Grieks-Romeinse voorbeelden; vaak is
er nauwelijks een onderscheid te zien
tussen geïmporteerde beelden en ter
plaatse gemaakte navolgingen. In de Ie
eeuw n. Chr. wordt ook de keizercultus
in Africa Proconsularis ingevoerd; de
daarbij behorende portretten van de
keizer en zijn familieleden worden ge-

maakt naar Romeins voorbeeld.
Interessanter zijn de monumenten,

die een vermenging van Romeinse ele-
menten en typisch lokale aspecten ver-
tonen. Als voorbeeld kan genoemd wor-
den een van de vele votiefreliefs van de
god Saturnus, ontstaan uit een samen-
stelling met de Carthaagse Baal-Ham-
mon (zie afb. 6).5 In het tympanon is de
adelaar van Jupiter afgebeeld, Saturnus
zelf zit op een stier, geflankeerd door de
Dioscuren. Verder zien we hoe de eige-
naar van een landgoed, Cuttinus, met
zijn familie een offer brengt en bezig is
met werkzaamheden op het land. Een
deel van het opschrift luidt: P(atronus)
N(oster)   CUTTINUS   VOTU(m)
SOL(vit) CUM SUIS: Cuttinus de
heer van ons huis heeft zijn gelofte
vervuld samen met zijn huisgenoten.
Het reliëf kan gedateerd worden rond
het jaar 300.

De z.g. Hercules van Massicault6 is
een beeld van een man met duidelijk
portretachtige trekken. De rest van het
beeld vertoont een zeer oppervlakkige
lineaire bewerking. De man is gekleed
in een tunica, waarover hij een leeuwen-
huid draagt; in zijn rechterhand houdt
hij een bundel aren en papavers, waar-
mee hij de kop van een naast hem
zittende hond aanraakt. De symbolen
zouden wijzen op een verband met de
mysteriën van Demeter en Kore en met
Hercules als overwinnaar van de Cer-
berus. De plaat marmer waaruit dit
grafbeeld gemaakt is - te dateren in de
2e helft van de 3e eeuw - is opvallend
dun. (afb. 7).

Het aardewerk.

Begunstigd door de aanwezigheid van
een voortreffelijke grondstof en door de
economische bloei ten gevolge van de
levendige handel is in de 2e eeuw in
Africa Proconsularis een pottenbakkers-
activiteit tot ontwikkeling gekomen, die
een geduchte concurrent is geworden
van de aardewerkindustrie in Noord-
Italië en Zuid-Gallië, productiecentra
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Afb. 6. Votiefreliëf van Saturnus. Eind 3e eeuw.
Tunis, Bardo-museum.

 



van de bekende terra sigillata. De fijne
voor export bedoelde kwaliteitsproduc-
ten uit Afrika zijn meestal lichtrood tot
oranje van kleur (vandaar de gebruike-
lijke aanduiding: terra sigillata chiara)
en zijn afgewerkt met een doffe vemis-
laag. Ze dragen een versiering van
ingestempelde motieven of opgelegde
reliëfs. De vormen variëren van vlakke
open schalen tot bolle of peervormige
kannetjes met een smalle tuit (afb. 8). In
dezelfde ateliers, waar dit vaatwerk

werd gemaakt en waarvan de belang-
rijkste vertegenwoordigers waarschijn-
lijk in Midden-Tunesië gezocht moeten
worden, werden vanaf de 3e eeuw ook
de typische langwerpige rode lampen
gemaakt, waarvan exemplaren in heel
het Middellandse Zeegebied zijn gevon-
den.7

De versieringsmotieven, die de pot-
tenbakkers gebruikten, zijn over het
algemeen weer ontleend aan de wereld
van het circus en het amfitheater met
daarnaast mythologische onderwerpen.
Vanaf de 4e eeuw levert de christelijke
iconografie een belangrijk deel van de
versieringen met scènes uit het O.T. en
christelijke symbolen.

Het Christendom was reeds in Afrika
aanwezig vanaf de 2e eeuw, geïmpor-
teerd via de havens door zeevaarders en
soldaten vanuit het oosten, zoals ook het
geval was met o.a. het Mithracisme en
de Isiscultus. De komst van het Chris-
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Afb. 7. Z.g. Hercules van Massicault. Grafbeeld
van man met leeuwenhuid omgeslagen. Midden 3e
eeuw, Tunis, Bardo-museum.

Afb. 8. Peervormig kannetje van rood aardewerk
met renano-scène. Uil de omgeving van HA-
DRUMETUM-Sousse. Eerste helft 3e eeuw.
Utrecht, Verzameling Archeologisch Instituut.

 



tendom verliep echter niet zo probleem-
loos als dat het geval was bij de andere
religies; het vereren van heidense goden
en van de keizer als god was de christe-
nen verboden en daarom werd het
Christendom gezien als een bedreiging
voor de bestaande religies en een gevaar
voor de positie van de keizer. De mo-
zaïeken geven ons een beeld van de
vervolgingen en martelingen van de
christenen in de amfitheater, waarvan
we een schriftelijke getuigenis vinden in
de manelaarsacten en passiones, ge-
schreven door christenen, die getuige
waren van de dood van hun geloofsge-
noten. Het Christendom in Afrika heeft
een bewogen geschiedenis gekend met
opvallende vertegenwoordigers als Ter-
tullianus, Cyprianus en Augustinus,
maar ook met iemand als Donatus,
leider van de schismatische beweging
van het Donarisme.8 Vele aspecten van
dit Afrikaanse Christendom zijn terug
te vinden in de ruïnesteden en de
musea.9 Dat het Christendom de bloei-
ende traditie van de mozaïekkunst, aan-
gepast aan een eigen uitdrukkingswijze
en beeldtaal, heeft voortgezet, werd al
even vermeld. Hetzelfde geldt voor het
aardewerk. De vele resten van christe-
lijke basilieken en heiligdommen zijn
een bewijs voor een grote activiteit op
het gebied van de bouwkunst. Een
uitvoerige bespreking van al deze mo-
numenten van het christendom in
Noord-Afrika past echter niet meer in
het kader van dit artikel.

« In dit artikel zijn bijdragen verwerkt van
een werkgroep van studenten van het Ar-
cheologisch Instituut van de Rijksuniversi-
teit Utrecht. Deelnemers waren: Aline
Kok, Ruth Krantz, Heleen van Londen,
Lilian Offermans, George Sanders, Leonie
Schwerzel en Annemiek Wilbrink. Tevens
werd door deze werkgroep materiaal ver-
zameld voor de uitgave van de IMAGO-
kalender van het Nederlands Klassiek Ver-
bond 1985.

Noten

1. In Tunesië zijn 3 centuriationes terugge-
vonden, die elkaar niet overlappen en in
oriëntatie van elkaar afwijken. Alle drie zijn
gelegen binnen de grenzen van Africa
Vetus. Van een 4e zijn wel enkele gegevens
bekend, maar nog niet de begrenzingen,
limitationes. De gegevens zijn tijdens jaren-
lange campagnes van het Franse Nationale
Instituut voor Geografie vastgelegd. Zie
o.a.: A. Piganiol, A. Caillmer, R. Cheval-
lier, Atlas des centuriations romaines de
Tunisie. Parijs, 1957. R. Chevallier, Essai
de chronologie des centuriations romaines
de Tunisie, in: Mélanges d’Archeologie et
d’Histoire, 70, 1958, 61-128.

2. Voor de organisatie van deze rondtrekken-
de ‘genootschappen’ en de symbolen, waar-
mee zij zich sierden, zie: A. Beschaouch,
Parade et publicité dans les mosaïques
d’amphithéâtre, in: Dossiers de l’Archeolo-
gie, 31, 1978, 32-36. Verdere literatuurop-
gave in: Het verhaal bij het materiaal. Een
kennismaking met de archeologische studie-
verzameling van de Utrechtse Universiteit
(Archaeologica Traiectina, XIV). Utrecht,
1980, 51-53.

3. Aan deze campagnes wordt door verschil-
lende landen deelgenomen, o.a. Duitsland,
Frankrijk, Canada, Amerika, Denemarken
en Engeland. De opgravingsverslagen zijn
te vinden in diverse series en tijdschriften.

4. Voor mozaïeken met Dionysus: I,. Fou-
cher. La maison de la procession dionysiaque
à El Jem. Parijs, 1964. L. Foucher, Diony-
sos dans les mosaïques d’Afrique, in: Dos-
siers de l‘Archéologie, 31, 1978, 37-47.

5. Ook wel ‘stele Boglio’ (naam van de vinder)
genoemd. De meest recente publicatie met
oudere literatuurvermelding is: De Cart-
hage à Kairouan, 111-112, nr. 159.

6. Massicault was tot 1956 de naam van een
gehucht ca. 40 km. ten westen van Tunis,
waar het beeld in 1946 was gevonden. Zie:
De Carthage à Kairouan, 123-124, nr. 174.

7. A. Ennabli, Lampes chrétiennes de Tunisie
(Musées du Bardo et de Carthage). Parijs,
1976.

8. W, Gessel, Der nordafrikanische Donatis-
mus, in: Antike Welt, 11, 1980, 3-16.

9. Zie o.a.: J. W. Salomonson, Voluptatem
spectandi non perdat sed mutet. Observations
sur l’iconographie du martyre en Afrique
romaine. (KNAW, verh.afd. Letterkunde,
N.R. 98) Amsterdam, 1979.
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Inleiding

Wanneer de consul in het keizerlijke Rome bij de aanvaarding van zijn ambt een
rede uitsprak tot de imperator, die hem het ambt verleende, noemde men dit gratias
agere (dank betuigen) en kende men een dergelijke redevoering slechts onder de
naam gratiarum actio (dankbetuiging, dankrede). Hierbij dient te worden opgemerkt
dat de uiting van dankbaarheid gekoppeld werd aan een lofprijzing van de keizer.
Niet zelden waren de inauguratieredevocringen zelfs eerder lofredes - laudationes
genoemd - dan dankredes.

Als Plinius Minor immers stelt dat een gratiarum actio door een overdreven
nadrukkelijkheid zou vervallen tot adulatio, vleierij (XII Panegyrici Latini, 1,1,1),
dan roept dit de associatie van ‘lofrede’ op en niet van ‘dankrede5 zonder meer.
Wanneer hij even verder (id., 1,2,3) blandiri (vleien) plaatst tegenover gratias agere,
dan is het duidelijk dat dit laatste veeleer de betekenis van ‘loven’ heeft. ‘Magna et
inusitata principis gloria, cui gratias acturus non tam vereor ne me in laudibus suis
parcum quam me nimium putet.’ (‘Grote en ongebruikelijke roem voor een vorst, van
wie ik bij het uitspreken van mijn gratiarum actio niet zozeer moet vrezen dat hij me
spaarzaam acht met lofbetuigingen, dan wel dat hij vindt dat ik overdrijf.’) Men
vergelijke verder XII Paneg. Lat., 1,3,1: ‘Sciamusque nullum esse neque sincerius neque
acceptius genus gratiarum quam quod illas adclamationes aemuletur.’ (‘Laten we voor
ogen houden dat geen enkele wijze van danken oprechter en aangenamer is dan
wanneer men wedijvert met die ovaties.’)

De retoren uit de Oudheid voelden geen verschil tussen het betekenisveld van
laudatio en van gratiarum actio. Er is derhalve geen sprake van begripsverwarring
wanneer gratiarum actiones worden opgenomen in een corpus van lofredevoeringen,
i.c. XII Panegyrici Latini (Twaalf Latijnse lofredevoeringen).

Ontwikkeling van de lofredekunst

In de Latijnse redekunst warden drie genres onderscheiden die samen de triptiek
van de retoriek vormen. Vooreerst is er het genus deliberativum of het genre van de
politieke redevoering; vervolgens het genus iudicale of het genre van de gerechtelijke
redevoering en tenslotte het genus demonstrativum - ook frequent genus laudativum
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geheten - of het genre van de panegyriek, de lofrede.
Het genus demonstrativum is - evenals beide andere genres - niet van Romeinse

oorsprong. Deze dient gezocht in de Griekse dichtkunst; men denke b.v. aan de Oden
van Pindarus. Voor de lofrede in prozavorm lijkt de Griekse sofist Gorgias (ca. 480-
ca. 380 v. Chr.) de trendsetter te zijn geweest. Bewaard is zijn Lof van Helena en
Philostratus (1,9,4) noemt nog een Pythische en een Olympische feestrede en een
grafrede, en Aristoteles (Rhetorica, 4,14.1416a1) heeft het verder nog over een
lofrede op de Eleeërs.

Het grondplan werd vastgelegd in de Euagoras van Isocrates (436-338 v. Chr.),
waar in de vorm van een lofrede op de afgestorvene een beeld wordt geschetst van de
ware vorst, en in de biografie van de Spartaanse koning Agesilaus die werd
geschreven door Xenophon (ca. 425-na 355 v. Chr.). Na een proloog worden de
daden van de vorst behandeld, waarna de deugden worden verheerlijkt; het geheel
wordt afgesloten met een samenvattend slot.

De Verheerlijking van Athene, een lofrede op zijn vaderstad door Isocrates in 380 v.
Chr. voltooid1 ter gelegenheid van de Olympische Spelen van dat jaar, wordt door
hem ΠανηγυρικÞς (sc. λÞγïς) getiteld omdat ze tot de πανÜγυρις (de verzamelde
vergadering) der Grieken moest worden uitgesproken. Deze titel was echter
geenszins bedoeld als een literaire term en wanneer Cicero het heeft over de
Panegyriek2, dan denkt hij hierbij uitsluitend aan Isocrates’ redevoering. Pas bij
Quinrilianus (Institutiones Oratoriae, 2,10,11 & 3,4,14) wordt panegyricus een
synoniem van laudatio, tot dan toe de enige vakterm naast het etymologisch verwante
laus die op de lofrede doelde. K. ZIEGLER3 meent dat panegyricus pas in de vierde
eeuw n. Chr. als literaire term in gebruik kwam; de benamingen Panegyricus Messalae
(Panegyriek op Messala) en Panegyricus Traiano imperatore dictus (Panegyriek
uitgesproken tot keizer Trajanus) kunnen voor hem even goed van latere datum zijn
dan de respectievelijke werken zelf. Dat dit zeker het geval is met Plinius’
panegyriek, zal hieronder worden aangetoond.

De lofredekunst heeft in de keizertijd een enorme vlucht genomen. Dit heeft zij in
hoge mate te danken aan het feit dat de val van de republikeinse staatsvorm tevens de
doodsteek betekende voor de redevoeringen van het genus uidicale en het genus
deliberativum. In contrast met de opleiding van de redenaars uit de tijd van de
republiek, was het retoriekonderwijs sinds Augustus te veel op de theorie afgestemd
en te weinig op de praktische beheersing, zoals treffend wordt geschetst door Tacitus
(Dialogus de Oratoribus, 30-35). Gekoppeld aan een wijziging in het maatschappelijk
bestel, die voor de politieke redevoering negatief was (ibid., 36-37), en aan de
beperkingen die werden opgelegd aan advocaten en aanklagers (ibid., 38-39),
creëerde dit een situatie waarin men nog slechts roem kon oogsten met het houden
van een lofrede, wilde men zich niet verlagen tot de suasoriae (veelal fictieve
redevoeringen waarin men iemand advies geeft of een aanbeveling doet) en
controversiae (gefingeerde juridische betogen) van de retorenscholen; iemand als
Seneca Maior heeft zich hiermee nochtans wel een stevige faam opgebouwd. Het lag
in de lijn van de evolutie dat het belangrijkste object van de laudatio de lof van de
keizer en zijn familie zou wwden.

In het jaar 100 n. Chr. werd C. Plinius Caecilius Minor tot consul suffectus
benoemd ter vervanging van de overleden consul. Naar aanleiding van zijn
ambtsaanvaarding hield hij zijn - traditioneel zo geheten - Panegyricus Traiano
imperatore dictus. Het belang dat het uitgeven van die lofrede voor latere laudationes
had, kan moeilijk onderschat worden. Plinius’ stijl en gedachtengoed blijven tot het
einde van de klassieke Oudheid het voorbeeld bij uitstek voor de lofredenaar, die zijn
gouden tijd kende in de vierde eeuw n. Chr.
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Het is ook in deze laatste periode dat het corpus XII Panegyrici Latini werd
samengesteld, wellicht4 door Latinius Depranius Pacatus, die in 389 een panegyriek
op keizer Theodosius hield, chronologisch de laatste in de rij. Naast Plinius’
redevoering bevat het geheel nog elf laudationes, waaronder een consulaire
inauguratierede voering of gratiarum actio; zij dekken een periode van exact honderd
jaar, se. van 289 n. Chr. tot 389 n. Chr. Op Plinius na, die uit Comum in Noord-
Italië afkomstig is, zijn de panegyristen producten van de Gallische retorenscholen.
Het is duidelijk dat het corpus slechts een zeer beperkte bloemlezing biedt van de
creaties der lofredekunst uit de Romeinse Keizertijd. Met de totstandkoming van
deze verzameling begint tevens de langzame doodsstrijd van de lofredekunst.

De gratiarum actio in de Latijnse letterkunde

Het uitspreken van een gratiarum actio bij een consulaire ambtsaanvaarding is op
het eerste gezicht geen ongewoon gebruik. Dit lijkt bevestigd door de woorden van
een anoniem auteur, die in zijn Laus Pisonis (Lofrede op Piso) zegt: ‘Quis digne
referat, qualis tibi luce sub illa/gloria contigerit, qua tu, reticente senatu,/cum tua
bissenos numeraret purpura fasces,/Caesareum grato cecinisti pectore numen?’ (v. 68-70)
(‘Wie kan waardig vertellen wat voor een roem u bereikte op die dag waarop u, toen
uw purper twaalf bundels telde, met een dankbaar hart de lof van de keizer zong voor
een stilzwijgende senaat?’

Het gaat evenwel om meer dan traditie. De consul was door een senaatsbesluit
inderdaad verplicht een gratiarum actie te houden, blijkens een mededeling van
Plinius Minor in XII Paneg. Lat., 1,4,1: ‘Sed parendum est senatusconsulto, quod ex
utilitate publica placuit ut consulis voce sub titulo gratiarum agendarum boni principes
quae facerent recognoscerent, mali quae facere deberent.’ (‘Maar we moeten het
senaatsbesluit in acht nemen dat in het algemeen belang wenste dat onder de
benaming van een dankrede de goede keizers middels de stem van de consul zich
weer zouden te binnen brengen wat hun te doen staat, de slechte wat ze eigenlijk
zouden moeten doen.’)5 Dat dit senaatsbesluit uit de tijd van Octavianus Augustus
stamt, kan vermoed worden op grond van een allusie in Ovidius, Ex Ponto, 4,4,35:
‘patresque e more vocati/intendent aures ad tua verba suas.’ (‘en de senatoren, naar
aloude gewoonte samengeroepen, zullen aandachtig luisteren naar uw (= Sextus
Pompeius) woorden.’) Het bleek trouwens reeds in Cicero’s tijd een gewoonte dat de
consuls bij hun eerste publiek optreden hun dankbaarheid betuigden en de lof
hunner vaderen zongen6.

Uitgaande van deze gegevens, kan men stellen dat heel de Keizertijd door - tot het
eventueel opschorten van het senatusconsultum - er jaarlijks minstens één gratiarum
actio werd gehouden. Onderstaand overzicht toont evenwel dat van deze productie
slechts een minieme fractie is bewaard gebleven. Mogelijk hechtte de Romein weinig
literaire en/of historische waarde aan dit soort redevoeringen, en loonde het volgens
hem de moeite niet ze uit te geven. Wat er ook van zij, feit is dat we slechts drie
integraal bewaarde consulaire inauguratieredevoeringen bezitten, de recentste uit
379 n. Chr., de oudste uit 100 n. Chr. Twee van deze drie werden overgeleverd via
het hoger geciteerde corpus XII Panegyrici Latini.

De oudste ons bekende gratiarum actio dateert uit 97 n. Chr. Het enige gegeven
over deze niet bewaarde rede komt uit een brief van Plinius Minor (Epistulae, 2,1,5).
Wanneer L. Verginius Rufus in dat jaar op 83-jarige leeftijd voor de derde maal
consul wordt, laat hij de tekst van een redevoering die hij voorbereidde ‘acturus in
consulatu principis gratias’ (‘om de keizer voor het consulaat te bedanken’) op de
grond vallen; hij bukt zich, glijdt uit en breekt zijn heupen. De onfortuinlijke

193



grijsaard zal aan de gevolgen van deze breuk nog voor Nerva’s dood overlijden.
De tekst van het hoger vermelde senaatsbesluit bewijst dat de consulaire

inauguratierede ‘sub titulo gratiarum agendarum’ moest worden uitgesproken. Dat de
benaming Panegyricus met betrekking tot de beroemde lofrede van C. Plinius
Caecilius Secundus Minor apokrief is, kan tevens aannemelijk worden gemaakt uit
cap. 1,6 van deze in het jaar 100 n. Chr. uitgesproken redevoering: ‘... tantumque a
specie adulationis absit gratiarum actio mea quantum abest a necessitate.’ (‘... en mijn
dankrede weze zo ver verwijderd van enige gelijkenis met vleierij, als ze verwijderd is
van enige noodzaak daartoe/) Ook in cap. 90,3 heeft Plinius het over gratiarum actio
en niet over panegyricus. De door de traditie overgeleverde titel gaat (vermoedelijk)
terug op Sidonius Apollinarius (5e eeuw), voor zover kan worden nagegaan de eerste
die Plinius’ redevoering de naam Panegyricus meegaf (Epistulae, 7,10).

In een brief daterend uit juli 143 meldt M. Cornelius Fronto aan keizer Marcus
Aurelius (Ad Antonium imperatorem, 2,2), dat hij op de Iden van de maand augustus
in de senaat een dankrede zal uitspreken voor het hem verleende consulaat. Hij was
consul suffectus benoemd voor de maanden juli en augustus. Nadat hij reeds een
gratiarum actio had uitgesproken als consul designatus (aangewezen voor het
volgende jaar), heeft Fronto lang aan deze tweede speech geschaafd, bang als hij was
dat deze redevoering roemloos zou vergeten worden. Als we Marcus Aurelius mogen
geloven, dan hebben we hier te maken met een der prachtigste literaire producten uit
de Oudheid: ‘Nihil ego umquam cultius nihil antiquius nihil conditius nihil latinius legi.’
(‘Nooit las ik iets verfijnder, iets klassieker, iets meer afgewerkt, iets meer Latijn.’)7

Nochtans is slechts de eerste zin - en dan nog niet volledig - bewaard gebleven: ‘Quo
die primum beneficio maximi principis ederem spectaculum gratissimum populo
maximeque populare, tempestivom duxisse gratias agere, ut item dies...’ (‘Op de dag
waarop ik, door een weldaad van onze grote keizer, een eerste schouwspel naar voren
breng dat het volk zeer aangenaam is en in zeer hoge mate populair is, heb ik het het
geschikte ogenblik gevonden om mijn dank te betuigen, zodat ook die dag...’)
Hieraan wou Fronto nog een Ciceroniaans slot hechten8.

Een decennium later, in 153 met name, hield dezelfde Fronto in de senaat een
gratiarum actio tot Antonius Pius in naam van de inwoners van Carthago. Het betreft
hier geen consulaire inauguratie redevoering, maar de zeer gebrekkige toestand van
deze rede laat ons niet toe haar op verantwoorde wijze te interpreteren.

Bewaard is daarentegen wel de Incerti gratiarum actio Constantino Augusto (Dank-
rede tot keizer Constantijn door een onbekend redenaar). Deze panegyriek werd in
Trier uitgesproken in het begin van de maand april van het jaar 312, n.a.v. de kort
hiervoor gehouden quinquennalia, de feesten voor het eerste lustrum van Constan-
tijns machtsovername. Het betreft hier evenmin een consulaire inauguratierede-
voering, doch een dankrede van waarschijnlijk dezelfde aard als die van Fronto uit
153. De anonieme redenaar prijst de stad gelukkig omwille van de aanwezigheid van
de keizer en zingt de lof van Constantijns weldaden ten aanzien van de Aedui. De
lofrede is tevens de vijfde uit het corpus XII Panegyrici Latini.

Er gaapt een kloof van meer dan een kwart millemum eer we de volgende volledig
tot ons gekomen consulaire gratiarum actio ontmoeten. Het gaat om de panegyriek
van Claudius Mamertinus, die op nieuwjaarsdag van het jaar 362 werd uitgesproken
tot Julianus de Apostaat. Deze laatste heeft enkele maanden voordien de macht
gegrepen in het Westen en is pas kort voor 1 januari als alleenheerser in de
rijkshoofdstad Constantinopel aangekomen, alwaar hij het consulaat toewijst aan zijn
medewerker Mamertinus. De redenaar behandelt Julianus’ activiteiten in Gallië, de
usurpatie en de betekenis ervan voor het rijk; in een tweede luik drukt hij zijn
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persoonlijke dank uit voor het verkrijgen van het consulaat. Ook deze inauguratie-
redevoering maakt deel uit van genoemd corpus.

De redevoering Pro patre (Voor zijn vader) die Q. Aurelius Symmachus in 376 voor
de senaat hield, bevat een verwijzing naar een consulaire inauguratierede die zijn
vader even daarvoor heeft gehouden omdat hem het consulaat werd verleend. In zijn
inleiding dient Symmachus zijn eigen speech ook aan als eengratiarum actio: ‘Si quis
miratus, cur post patris mei gravissimam orationem ego quoque suscepi dicendi munus et
gratulationis verba protulerim, secum reputet, quantos huius beneficii habeamus auctores
(...) desinet profecto mirari non unum pro consulatu gratias agere.’ (‘Als iemand er zich
over verwondert waarom ook ik na de zeer gedegen redevoering van mijn vader het
op mij neem te spreken en woorden van dank naar voren breng, laat hij dan bij
zichzelf de bedenking maken hoevele woordvoerders we over deze weldaad hebben
(...) en laat hij gewis ophouden zich er over te verwonderen dat niet slechts één man
een dankrede voor het consulaat uitspreekt.’)

In 379 houdt de bekende dichter D. Magnus Ausonius Burdigalensis een gratiarum
actio tot keizer Gratianus om hem te danken voor het verkregen consulaat. Literair
gesproken staan we hier voor één van de krachtigste stukken retorisch proza uit de
laat-Antieke tijd. Ausonius zet in met een ‘Ago tibi gratias, imperator Auguste’ (‘Ik
betuig u mijn dank, hoogedele keizer’), hetgeen weinig twijfel laat over de
bestemming van deze integraal bewaarde panegyriek.

Wanneer ten slotte genoemde Symmachus bij het begin van zijn consulaat in 391
een redevoering houdt, gericht aan keizer Theodosius, dan staan we hier voor de
laatste grariarum actio uit de Oudheid, waarvoor we over een getuige beschikken9.
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NOTEN

1. Het heet dat Isocrates er tien jaar aan gewerkt heeft. Cfr. Quintilianus, Institutiones Oratoriae,
10,4,4.

2. Cicero, Orator, 37: ‘... suasionum, qualem Isocrates fecit Panegyricum...’ (‘... redevoeringen, zoals
Isocrates’ Panegyriek...’)

3. K. Ziegler, Panegyrikos, in: Real-Enzyklopädie, 36 (1943), kol. 563.
4. Vgl. R. Pichon, Les derniers écrivums profanes, 1906, p. 289-290; ook S. McCormaick, Latin prose

panegyrics, 1975, p. 144.
5. Vgl. XII Paneg. Lat., 1,1,2; 3,2,1; 3,2,3-4; 11,1,1.
6. Cicero, De lege agraria, 2,1,1.
7. De brief waarin de keizer ons dit meedeelt, is bewaard in de correspondentie van Fronto, Ad

Marcum Caesarem, 2,3.
8. Ibid., 2,1: ‘hic aliqua sequatur tulliana conclusio.’
9. Ps.-Prosper Aquitanus, De promissionibus et praedicationibus Dei, 3,41.

A. Welkenhuysen hic legat pietatis erga eum officium meum.
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Een teken van de goden dat de archeologie nog perspectief biedt? Daar lijkt het op,
als je als werkloos archeologe (west-aziatische archeologie) op het verre Samos een
goudschat vindt. Zomaar, bij toeval, al zou een niet op oppervlaktes afspieden
getraind oog mogelijk niet blijven steken bij het ragfijne groene lijntje, dat zich op 4
september 1983 in het natte zand van een verlaten baai aftekent.
Mijn ogen registreren het en ik deduceer uit de kleur en vorm: ‘Een bronzen fïbula?’
Het lijntje laat zich echter niet oprapen en door de zandmodder woelend voel ik de
hals van een potje. Even later houd ik het - na een moeiteloze geboorte uit het zand -
in mijn handen. Het is een rondbuikig bronzen vaasje met een cylindervormige hals
en over de hele oppervlakte van horizontale ribbels voorzien. Zoals ook het
merendeel van de scherven, waarmee deze baai bezaaid is (naast stukken dakpan en
puntige amfoorbodems), geribbeld is. Al die aardewerkresten heb ik tijdens mijn
‘surveys’, tussen zwemmen en zonnebaden door, tentatief in de Romeinse tijd
geplaatst. Deze baai biedt het meest dichtbije water, dat vanaf de hoogvlakte waar wij
wonen (Daniël - historicus - dagloner en ik) via een rotsig geitenpaadje is te bereiken.

De veelvuldige bezoeken maken ons bekend met alle bijzonderheden van de baai:
de brokstukken van muren, al het aardewerk, de resten van een havenhoofdje. Over
de geschiedenis van deze plek kunnen we alleen speculeren. Het decor ervan wordt
gevormd door de steil oprijzende Turkse kust en door de beboste heuvels van Samos.

Het vaasje is opmerkelijk zwaar. Ik zie, dat de aardewerken stop in de hals een
kleine opening vrijlaat en mijn zakmes daarin stekend wrik ik de stop uit de hals. ‘Nu
kan de zware modder eruit lopen’, denk ik, maar tussen de modder schittert een
massa gouden munten me door de opening tegemoet. Al heb ik een voorgevoel ‘iets’
te zullen vinden deze dag (een mooie scherf of iets dergelijks, concludeer ik), van een
dergelijke vondst heb ik nooit gedroomd. Met het vaasje in mijn rugzak klauter ik
naar huis, de consequenties van mijn vondst tegemoet.

Thuis keer ik de inhoud van het vaasje nuchter in een bak met water om, maar
wanneer ik tussen de munten twee paar gouden oorbellen het water in zie glijden
word ik eindelijk enthousiast. De vondst is voor me gaan leven.

‘Byzantijns’, is het oordeel over de munten en die avond wordt er naarstig gezocht
in de meeverhuisde boeken naar terzakedoende informatie over Byzantijnse keizers,
munten, dateringen, enz. Na tellen, sorteren, tekenen en beschrijven ligt het
volgende plaatje (van een leek op numismatisch gebied) op tafel. Eén avond slechts
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heb ik met de munten voor me alles kunnen beschrijven: de volgende dag lever ik de
schat via het Archeologisch Museum van Samos bij de politie in. Numismatische
literatuur vind ik daarna pas.

Eén nadere kennismaking met de geschiedenis van het laat-Romeinse en
Byzantijnse Rijk via een tafel vol gezichten1:

Keizer Mauricius kijkt afwezig vanonder een grote helm, opgesierd met het
keizerlijk diadeem en de pendilia, die aan weerszijden van zijn gezicht bungelen. Hij
is haardeloos. Zijn dracht is nog militair: kuras en de over één schouder weggeslagen
mantel (paludamentum), waarin de fibula met drie pendanten is gestoken. In de
rechterhand steekt op een globe een kruis omhoog (globus cruciger), keizerlijk
symbool op de solidi sinds zijn voorganger Tiberius Constantinus. De tekst
DNMAVRC TIBPPAVG omringt zijn hoofd.2 De keerzijde toont de staande engel
met een lang kruis, eindigend in het Christus-monogram, in de rechterhand en met
de globus cruciger in de linker. De inscriptie luidt: VICTORI - AAVGG2 (+ officina-
letter, resp. G , H, Z3) - CONOB.4 Dit betreft de 4 solidi; op de ene semissis zien we
de keizer, mét baard, in profiel afgebeeld onder de tekst DNMAV - RIPPAVG; op
de keerzijde staat Victoria met diadeem en kruis in de handen. De inscriptie luidt:
VICTORI - AAVGG - CONOB.

Vijf munten van deze keizer, die de troon bestijgt in 582, als de oorlog tegen de
Perzen al zo’n 11 jaar in volle gang is. Negen jaar later triomfeert hij: Koning Khusro
II Aparwez tekent de vrede met Byzantium en bovendien valt het grootste gedeelte
van Perzisch Armenia nu binnen de grenzen van Byzantium. In het westen rest nog
maar weinig van de door Justinianus I heroverde gebieden en Mauricius acht het van
belang het Romeins bestuur daar te bestendigen: in Carthago en Ravenna sticht hij
Exarchaten, onder een streng militair gezag.
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De opmars van de Slaven en Avaren in de Balkan is langzamerhand niet meer te
stuiten. Mauricius weet hen echter tijdelijk tot achter de Donau terug te dringen,
maar zijn opvolgers zullen onder nog veel zwaardere druk komen te staan.

Naast Mauricius ligt broederlijk Phocas, 139 maal en face op de solidi en 5 maal in
profiel op de tremisses. Steeds hetzelfde puntbaardje en de stekende blik vanonder
geprononceerde wenkbrauwen. Een eenvoudige kroon zonder pendilia op het hoofd,
maar verder is zijn dracht nog de keizerlijk militaire. De afkortingen van de
stereotiepe portretzijdeformule vertonen hier varianten: naast het DNFOCAS -
PERAVG zien we DN-, DNNFOCAS - PERPAVG; de keerzijde heeft steevast
AVGV in plaats van het traditionele AVGG5; latere keizers zullen dit overnemen.
Op de tremisses siert nu een kruis de keerzijde. De inscripties luiden: DNFOCAS -
PERAVG // VICTORI - FOCASAV - CONOB.

Van broederlijkheid is in 602 weinig te merken, als de jonge legerofficier Phocas na
een opstand in een Donau-legerkamp triomfantelijk naar Constantinopel wordt
begeleid, op weg naar de troon. Mauricius wordt, mét zijn hele familie, vermoord en
met toestemming van de Senaat laat Phocas zich tot keizer uitroepen. Een
vernietigend bewind neemt zijn aanvang. Op Phocas’ instigatie hebben Joden eir
Monofysieten in het oosten onder zware vervolgingen te lijden, terwijl daar de
Perzen ook alweer klaarstaan met Mauricius’ dood als aanleiding. Hun verovering
van Syrië en Palestina is het gevolg.

Met tribuutverhogingen probeert de keizer de Slaven en Avaren af te kopen. In
het rijk begint de anarchie te heersen. De exarch van Carthago, Heraclius, acht het.
moment gekomen om zijn zoon, eveneens Heraclius genaamd, met een vloot naar
Constantinopel te sturen. Egypte steunt het initiatief Zo arriveert Heraclius in het
jaar 610 in de hoofdstad, waar hij als redder wordt binnengehaald. Phocas wordt
gedood en de Patriarch kroont Heraclius junior tot keizer.

Een jong gezicht met ringbaardje, een helm met pauweveren pluim (tufa - τï�æα)
die overigens meer van een kroon wegheeft en daaronder nog steeds het kuras - dat
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tonen de 37 solidi. 15 tremisses laten het stereotiepe beeld van een gelauwerde keizer
in profiel zien. De solidi dateren uit de beginjaren van zijn regering: 610-613. Dan
verschijnt zijn zoon Heraclius ten tonele. Op 22 januari 613 wordt de baby in het
Circus van Constantinopel tot mede-keizcr uitgeroepen. 104 solidi zijn gesierd met
een dubbelportret. Links het hoofd van de vader, rechts, op de ereplaats, een

kinderhoofdje. Heraclius introduceert nu civiele kcizcrdracht: een mantel (chlamys)
met de pendanten-fibula en een kroon, zonder pendilia. Het kruis in de hand heeft
plaatsgemaakt voor een breedarmig kruis, dat tussen de twee hoofden inzweeft.

De haardracht en kroon van beiden zijn identiek, maar er zijn verschillende typen
munten aan te wijzen - afgaande op wisselingen daarin - die tevens veranderingen in
de toegevoegde (officina)letters op de keerzijde te zien geven. De kruisdragende
engel is verdwenen en voortaan torent er slechts een zogenaamd krukkenkruis op een
wisselend aantal treden, maar meestal zijn het er vier.

Een overzicht van de muntteksten op de Heraclius ten Heraclius Constantinus)
solidi en tremisses volgt nu:

1. Heraclius - solidi.

DNHERACLI - PERPAVG // VICTORI - AAVGV - CONOB
DNHERACLI - VSPPAVG // VICTORI - AVGV (+ E(psilon)) - CONOB
DNHERAC - LIPERAV // VICTORIA - AVGV (+ E(psilon) of I(ota)) -
CONOB
DNNHERACLI - PERAVG // VICTORIA - AVGV (+ I(ota)) - CONOB
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2. Heraclius - tremisses.

DNHERACLI - PERAVG // VICTORIA AVGV (+ G ) - CONOB
DNHERACLI - VSPPAVG // VICTORIA AVGV (+ I(ota))
N.B. ‘CONOB’ ontbreekt hier en het kruis op de keerzijde is een globus cruciger.6
DNHERAC - LIPPAVG // VICTORIA - AVGVS - CONOB
DNHERAC - LIPERAVG // VICTORIA - AVGVS - CONOB

3. Dubbelkeizers - solidi.

IINNHERACLIVSETHERACONSTPPAV // VICTORIA - AVGV (+ resp.
B(èta), G, E(psilon), Z(èta) en H(ta))
N.B. Van de munten met ‘H’ en ‘E’ achter het AVGV hebben er 20 tevens een ‘I’,
resp. een ‘N’ in het veld rechts van het kruis op de keerzijde.7

Aan Heraclius is de taak het rijk te reorganiseren. Hij ontwerpt een nieuw militair-
administratief apparaat: het themensysteem.8 Het eiland Samos komt bij de Anatoli-
kontheme terecht. Later worden de (grote) themen onderverdeeld en dan zal Samos
terechtkomen bij de Tracesiontheme (het huidige zuid-west Turkije).

Hij is degene, die het Grieks tot de enige officiële taal in zijn rijk uitroept. Op de
munten zal het Latijn zich nog zo’n twee eeuwen handhaven, vooral waar het de
bekende oude formules betreft.

Wat Perzië betreft moet de status quo ante nog hersteld worden en na een verdrag
met de Avaren gesloten te hebben trekt Heraclius in 622 op naar het oosten, om daar
het christendom te laten zegevieren. De 10-jarige Heraclius Constantinus krijgt de
Patriarch van Constantinopel als regent boven zich aangesteld. Dit is tekenend voor
de grote rol die de kerk is gaan spelen in Byzantium. Het zijn ook de rijkdommen van
de kerk die het failliete rijk financieel staande houden. Ondanks het verdrag
belegeren de Avaren, samen met de Perzen, in 626 Constantinopel. Deze keer zijn de
Byzantijnse schepen nog oppermachtig.

Na een lange strijd overwint Heraclius in het oosten: Niniveh valt en ook de
hoofdstad van de Perzen in Mesopotamië, Ctesiphon, gaat in vlammen op. Koning
Khusro II wordt door zijn eigen ministers vermoord en de nieuwe kind-koning
aanvaardt onmiddellijk Heraclius als zijn ‘beschermer’. Het einde van de ‘kruistocht’
ligt echter in Jeruzalem, waar Heraclius op 21 maart 630 het Heilige Kruis, in 614
door de Perzen uit de stad geroofd, triomfantelijk binnendraagt.

Heraclius triomfeert: zijn militaire successen en militaire hervormingen hebben
het imperium een nieuwe fundering gegeven, maar plotseling zijn daar de Arabieren,
aangevoerd door Calief Omar, die sinds Mohammeds dood in 632 vanuit Medina
oprukken. Binnen enkele jaren veroveren de Arabieren de door Heraclius herwonnen
oostelijke gebieden Syrië, Palestina en Egypte. Ze zijn voor eeuwig verloren voor
Byzantium. Verbitterd en ziek sterft Heraclius in 641.
De tafel met de munten heeft gesproken!

En dan zijn er de twee paar gouden oorbellen. Het ene paar heeft drie kunstig
gevlochten strengetjes van goud aan elke oorring; het andere is een ‘eenvoudig’ stel
ringetjes. Ze geven de schat een persoonlijk cachet. Wie was de vrouw die ze droeg?
Hoorde ze bij een familie die plotseling al haar kostbaarheden moest verbergen, toen
er een vijand in de baai verscheen? Misschien waren het de Perzen, op weg naar
Constantinopel, of later nog, de Arabieren, of gewoon piraten?

Bij het onderzoek aan de baai met ‘de autoriteiten’ en een Byzantinologe van het
Ministerie voor Kunst en Wetenschappen in Athene wijzen we de aanwezigen erop,
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dat de vaas zich klaarblijkelijk binnen de muren van een woonhuis heeft bevonden.
De fundamenten zijn vaag zichtbaar in het zand.9 Het geheel ligt half op het land,
half onder water. Dat laatste is te verklaren door het feit, dat het peil van de
Middellandse Zee hier sinds de zevende eeuw ongeveer anderhalve meter is
gestegen. De reactie is ongelovig. Men hangt de theorie aan van de ‘begraven
piratenschatten’, want dan zou je nog veel meer goud kunnen verwachten!

Na provisorisch schoonmaken zijn het echter onmiskenbaar de omtrekken van een
bescheiden huis die uit het zand omhoogsteken. Een al eerder door ons
waargenomen, gebroken, pithos - onder water - blijkt zich bij nader inzien achter een
tussenmuur in een soort zijkamertje te bevinden, hetgeen de traditionele plaats voor
zo’n olie- of graanvat is. Onze veronderstelling wint veld en men is het ermee eens,
dat het idee van een onder de vloer van een huis begraven familieschat aannemelijk
wordt.

De boeren van de hoogvlakte hebben het in hun verhalen - sinds mijn vondst zijn
ze weer opgeleefd in de taverna’s - over ‘de oude huizen in de baai, de duizend jaar
oude olijfgaard en de door de in die huizen verblijfhoudende piraten verborgen
schatten op vele plaatsen...’ Een synthese van de twee bovengenoemde veronder-
stellingen!

Er is nu een opgraving gepland en ik hoop, dat die een verhelderend licht zal
werpen op de mysterieuze geschiedenis van deze verlaten baai.

Noten

1. De portretten op de 300 solidi, semisses e tremisses: In de vierde eeuw ontwerpt Constantinus
de Grote een nieuw muntstelsel, met de solidus als basis, het standaard-goudgewicht van deze
munt is ca. 4,50 gram. 1 semissis is een halve solidus; 1 tremissis één derde. Gedurende een
heel millennium zal dit monetaire systeem stand houden en eeuwen lang zal de solidus tot ver
buiten de grenzen als betaalmiddel dienen. De waarde blijft al die tijd vrij stabiel. Om een idee
van de waarde te geven: in de zevende eeuw verdient een los arbeider 1/24 solidus per dag (in
Alexandrië). In 600 heeft de bisschop van Anastasionpolis in Galaria een jaargeld van 365 solidi,
om de kosten van zijn huishouding mee te dekken; hij geeft er slechts 40 van uit. Een
internationaal vertegenwoordiger op Africa en Gallië ontvangt 15 solidi commissieloon per jaar
(hij wordt als armlastig beschreven). Een ezel kost 3 tot 4 solidi. Een slaaf (ongekwalificeerd)
moet 20 solidi opbrengen. Bron: Mango, Byzantium.

2. De formules op de gouden munten variëren slechts qua wijze van afkorten. Vóór de keizernaam
(in de nominativus) staat Dominis Noster, als DN, ON, PN, DNN en IINN (wat voor
Imperatores N- staat natuurlijk) afgekort. Na de naam volgt Perpetuus Augustus, al naargelang
de ruimte op de munt als PPAV(G), PERAV(G) of PERPAVG afgekort. Op de keerzijde wordt
het (Victori(a)) Augustorum tot Phocas als AV(GG) en sindsdien als AVG(V)(S) op de munten
geslagen.

3. De munt van Constantinopel telt voor de solidi 10 officinae. Het hoogste aantal. Ze worden in
Griekse letters met de getalswaarde 1-10, waarbij het teken G voor 6 staat, achter de keerzijde-
inscriptie geslagen. Ze hebben met de controle op de muntslag te maken.

4. ‘CONOB’ vormt het muntmerk van de Constantinopel-solidi, maar soms maken andere munten
in het oosten en westen er ook gebruik van. ‘OB’ staat voor Obryzum (zuiver goud).

5. Phocas wil nadrukkelijk aangeven, dat hier sprake is van één keizer: AVGV moet als
‘Augusri’(sing) gelezen worden. Zijn zwager Priscus wordt op een gegeven moment als
troonassocié naar voren gehaald, maar Phocas onderschept het initiatief en neemt op zijn
munten elke twijfel daarover weg.

6. In feite lijken de twee tremisses met het ontbrekende CONOB meer op de in Ratto onder nr.
1285 beschreven semissis.

7. Over de functie van dergelijke letters in het veld verschillen de meningen. Het zijn in ieder geval
geen officina- of waardeaanduidingen.

8. Eigenlijk heeft Mauricius met de bestuurlijke inrichting van de exarchaten van Carthago en
Ravenna al de eerste stappen in deze richting gezet.

9. Daniël is niet bij de vondst van de schat aanwezig en ziet de vindplaats voor het eerst bij het
beschreven officieel bezoek. Die blijkt zich tussen al eerder door hem waargenomen muurresten
te bevinden.
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Een laatste opmerking: het zal duidelijk zijn, dat ik de inscripties hier in uniforme letters heb
weergegeven. Op de munten geven bepaalde letters, met name de A, B, D, G en L veel
schrijfvarianten te zien, door elkaar heen gebruikt. Het betreft dan oudere en jongere vormen van
bepaalde letters.

De afbeeldingen bij dit artikel (met uitzondering van afb. 1) zijn afkomstig van het Koninklijk Penningkabinet
te ’s-Gravenhage.
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Cerveteri

In het kader van het door de provin-
cie Toscane voor 1983-4 uitgeroepen
‘Etruskenjaar’ ging er in juni 1983 een
grootscheepse opgraving van start in
Cerveteri, het oude Caere, één van de
twaalf Etruskische metropoleis. Dit-
maal niet in de al uitvoerig onderzochte
(en geplunderde) nekropool, maar in
het woongebied van de stad, dat maar
liefst 150 hectare besloeg en dat vanaf
1800 tot in onze rijd, afgezien van een
enkel incidenteel onderzoek» slechts het

object is geweest van clandestiene acti-
viteiten.

Onder leiding van een in Italië be-
kend etruscoloog, Prof. M. Cristoiani,
werd begonnen met een onderzoek in
het centrum van de oude stad (het
moderne plaatsje Cerveteri neemt maar
een kwart van de oppervlakte in beslag).
De resultaten tonen aan hoezeer deze
opgraving de moeite waard is. Er werd.
een diepe cisterne aangetroffen, die
volgestort was met architectuuronder-
delen: zuilbases, maar vooral terracotta
bekledingselementen, zoals die in de 6e
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en 5e eeuw gebruikt werden om houten
en tufstenen onderdelen van een ge-
bouw tegen weersinvloeden te bescher-
men. De terracotta platen waren be-
schilderd en hadden hun kleur op
wonderbaarlijke wijze behouden. De
stijl van de beschildering vertoont ster-
ke verwantschap met Sicilische tempel-
versieringen, hetgeen nieuw voedsel
geeft aan speculaties over de betrekkin-
gen die Caere onderhield met het ‘bui-
tenland’; het feit dat het materiaal
kennelijk in één keer als afval in de put
gedumpt werd, kan misschien in ver-
band gebracht worden met bepaalde
historisch overgeleverde gebeurtenis-
sen.

Eveneens van historisch belang is de
tweede grote ontdekking van de cam-
pagne: een onderaardse ruimte, waar-
van de wanden bedekt zijn met graffiti,
inschriften. De meeste dateren uit de
keizertijd, maar er zijn ook oudere bij.
Eén ervan laat de naam herkennen van
een Romeins magistraat van ‘Tarqui-
nijnse’ familie, die ook uit de Romeinse
consullijsten bekend is.

Het is te hopen dat deze opgraving
gecontinueerd zal worden en niet, zoals
zo vaak gebeurt, na een grandioze start,
als de bekende nachtkaars een voor-
spoedig einde zal vinden.

Pompen

In oktober 1983 werd in Pompeii een
nieuwe nekropool opgegraven, de vijfde
die we van deze Romeinse provincie-
plaats kennen, tijdens een doelgerichte
campagne, die overigens werd betaald
door de Total oliemaatschappij. Het
belang van deze begraafplaats ligt voor
de archeologen in het feit dat hij gedu-
rende enige eeuwen ononderbroken in
gebruik is geweest. Van wanneer de
oudste graven dateren is uit de berich-
ten niet goed op te maken (‘Samnitische
periode’, ‘republikeinse tijd’); in elk
geval heeft hij bestaan tot aan de
uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. C.
toe. De opgravers menen zelfs de resten

gevonden te hebben van iemand, die
zich voor de stenenregen, waarmee de
uitbarsting gepaard ging, verborgen had
in een leeg graf!

In deze begraafplaats liggen de armen
en de rijken van Pompeii. De graven
van de armen dragen als opschrift alleen
een voornaam en de leeftijd van de
dode; de rijke graven, monumentaler,
dragen de familienaam en vaak de
voorvaders van de overledene.

Sicilië

Eveneens in oktober 1983 werd op
Sicilië de sensationele vondst gedaan
van schedelfragmenten en gebitsele-
menten, die worden toegeschreven aan
een australopithicus, een mensentype
dat zo’n vier miljoen jaren geleden
leefde. Een ander exemplaar werd in
1974 in Ethiopië ontdekt, en staat
bekend onder de naam ‘Lucy’. Deze
vondst, die het onderwerp is van veel
studie, is van groot belang voor de
kennis van onze verre voorgeschiedenis,
maar ook voor die van Europa: het
voorkomen van deze zelfde homonide in
Afrika en op Sicilië lijkt de op vele
andere gronden al geaccepteerde theorie
dat er een landbrug bestaan heeft tussen
Tunesië en Sicilië, te bevestigen.

Viterbo

In december 1983 werd er een Etrus-
kisch graf ontdekt in de buurt van Vi-
terbo: in een tumulus, als door een
wonder aan grafrovers en landbouw-
machines ontsnapt, vond men de graf-
kamer van een jonge vrouw, bijna een
meisje nog, waarin zich een complete
wagen bevond. Het houtwerk, de vier
ijzeren wielen, de bronzen versieringen,
het tuig van de paarden, alles was nog
herkenbaar en waarschijnlijk ook te res-
taureren. Dit is een heel precies en
langdurig werk, waar men in maart
1984 nog volop mee bezig was.
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Andere bijgiften in het graf beston-
den uit aardewerkfragmenten, een bron-
zen fibula of kledingspeld en enkele
kleine sieraden; zij tonen aan dat de
begrafenis in de 7e eeuw heeft plaatsge-
had en dat het graf in de oudheid
geplunderd is, waarbij de vazen gebro-
ken zijn en de meer kostbare voorwer-
pen waarschijnlijk gestolen.

Perugia

Nog een belangrijke Etruskische
grafvondst, eveneens in december 1983
gedaan, ditmaal in de buurt van Peru-
gia. Hier werd een uit vier kamers
bestaand familiegraf ontdekt onder een
akker. Van de 3e tot de 1e eeuw v. C.
heeft de familie Cutru hierin zijn doden
bijgezet, gemiddeld elke vijf jaar één.
De pater familias is in een grote sarko-
faag bijgezet, de later gestorven familie-
leden zijn gecremeerd en hun as is in
vaak kunstig bewerkte askisten be-
waard.

De plechtigheid van de bezetting
ging gepaard met een ritueel banket en
met het neerzetten van bijgiften. Er is
veel aardewerk, daarnaast bronzen wa-
pens, een ‘kottabos’spel, een Griekse
uitvinding, waarop ook de Etrusken dol
waren.

Zo’n brokje ^verstild verleden’ als dit
graf is verschaft de wetenschap een
schat aan gegevens die allerlei aspecten
van de cultuur betreffen. Doordat op de
askisten de naam van de dode staat ver-
meld met de naam van beide ouders, zal
het waarschijnlijk mogelijk zijn een
complete stamboom van de familie Cu-
tru op te stellen. Dit is een grote steun
bij het opstellen van een chronologie en
een typologie van de askisten. De sa-
menstelling van een Etruskische fami-
lie, eventuele veranderingen in begrafe-
nisgewoonten, levensduur zijn maar en-
kele van de aspecten die men hoopt te
kunnen bestuderen. Ook het moment
waarop deze Etrusken van Umbrië, die
zich het langst aan de invloed van de
Romeinen hebben weten te onttrekken,

op de Romeinse taal zijn overgegaan, is
hier geïllustreerd: op de laatste askisten
staat niet meer Cutru maar Cutius!

Florence

In maart 1984 zijn er op de Piazza
della Signoria in het hart van Florence
resten aan het licht gekomen van een
Romeins thermengebouw-, dat zeker 200
m2 groot moet zijn geweest.
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Francesco Maria Molza (1489-1544)1 is geboren in Modena, als zoon van een rijke
vader die later zoveel te stellen kreeg met zijn losbollige zoon dat hij hem onterfde.
Molza hoort, evenals zijn tijdgenoot Flaminio, en in het Noorden een generatie later
Janus Secundus en Lotichius, tot die Mozarts van de Neolatijnse poëzie, tot die
‘enfants sublimes’, die als zestienjarigen al het publiek verrassen door het gemak
waarmee ze zich het voorgevormd poëtisch Latijn hebben eigen gemaakt.

Hij geeft al vroeg zijn studie in de rechten op om zich in Rome te voegen bij de
hofhouding van de Renaissance pausen.

Zijn vader roept hem in 1511 terug naar Modena want hij wil hem door middel
van een huwelijk zijn verliefdheden afleren. Maar in 1516 laat Molza vrouw en
kinderen in de steek en hij gaat weer naar Rome. Hij hoort tot die dichters die hun
liefdespoëzie in praktijk brengen.

Van 1525 tot aan diens dood in 1535 is hij in dienst van de kardinaal Ippolito de’
Medici. In 1532 bereidt keizer Karel V in de Nederlanden een kruistocht voor om
Wenen te beschermen tegen de aanstormende Turken. De Paus, Clemens VII, stelt
de symbolische som van 50.000 ducaten beschikbaar, en stuurt Ippolito naar
Duitsland om met dat geld krijgsvolk te lichten. Men fluisterde dat Clemens zijn
neef (paus en kardinaal waren bastaard Medici) voor die expeditie had bestemd
omdat hij hoopte dat hij aan het strenge hof van Karel V iets van zijn schandelijke
levenswandel af zou leren. Want Ippolito was een ‘diavolo matto’; geen wonder dus
dat Molza het zo goed met hem kon vinden. Ippolito liet zich meteen in Hongaars
kostuum door Titiaan afschilderen. Molza ging natuurlijk niet mee.2

Het leger dat Karel V had bijeengebracht was groot genoeg om sultan Suleiman II
af te schrikken. Gevochten is er dus eigenlijk niet, maar Ippolito liet zich in Rome
een triumfniet ontgaan. In 1534 trok de Turkse admiraal Barbarossa plunderend en
moordend langs de kust bij Napels. Deze had het vooral gemunt op de mooiste
vrouw van Italië, de vrome en geleerde weduwe Giulia Gonzaga, die hij voor de
harem van Suleiman had bestemd. Maar Giulia ontsnapte te paard in nachtgewaad.
Tijdens de speurtocht werd een nonnenklooster uitgemoord. Het vreselijke nieuws
bereikte Clemens VII op zijn doodsbed. Hij stuurde Giulia’s vriend Ippolito met
zesduizend man naar Barbarossa, die op de vlucht sloeg. Ippolito vond Giulia
verborgen in een grot. Zo had Ippolito als wreker Italië bevrijd. Hij werd er nu
echter van verdacht van zijn troepen gebruik te willen maken om een andere neef,
Alessandro de’ Medici, die net aartshertog van Florence was geworden, van de troon
te stoten. In 1535 werd hij, naar men zei op last van Alessandro, vergiftigd. Hij stierf
als een goed Christen in de armen van Giulia.
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Molza krijgt in 1539 syphilis, een ziekte die 45 jaar daarvoor voor het eerst was
uitgebroken en die toen buitengewoon virulent verliep. In 1541 beschrijft hij zijn
ziekte als volgt in een versbrief aan de dichter en kardinaal Benedetto Alcoiti:

Tertia nam misero iampridem ducitur aestas [...]
Decolor ille meus toto iam corpore sanguis

Aruit, et solitus deserit ora nitor.
Quae si forte modis spectes pallentia miris,

Esse alium quam me tu, Benedicte, putes.
Quid referam somni ductas sine munere noctes,

Fugerit utque omnis lumina nostra sopor?
Et toties haustum frustra ccrealc papaver,

Misceri et medica quidquid ab arte solet?
Saevit atrox morbi rabies, tenerisque medullis

Haeret, et exhaustis ossibus ossa vorat [...]

Al drie jaar lang leid ik een ongelukkig leven [...]
dat ontkleurde bloed van mij bedekt opgedroogd al mijn hele lichaam
en de gewone glans heeft mijn gezicht verlaten.
Als U toevallig zoudt zien hoe ongelofelijk bleek het is,
dan zoudt U, Benedictus, denken dat ik een ander was.
Waartoe te vermelden de nachten doorgebracht zonder de genade van de slaap,
ja hoe de slaap mijn ogen totaal heeft ontvlucht?
En ook het telkens weer tevergeefs opgedronken cereale papaver,
en wat verder maar gebrouwen pleegt te worden door de medische wetenschap?
De wilde dolheid van de ziekte woedt, en zetelt in mijn weke
merg, en vreet mijn beenderen op nadat ze leeggedronken zijn...

Molza had kennelijk uit het leerdicht Syphilis van zijn arts Fracastoro geleerd dat
de etter - decolor ille meus sanguis - uit zijn merg kwam. Het is gewoon om te zeggen
dat de koorts in het merg zetelt. Vergelijk uit de beschrijving van de ziekteverschijn-
selen bij Fracastoro Syphilis 1,401-3:

[...] turn squalida tabes
artus (horrendum) miseros obduxit, et alte
grandia turgebant foedibus abscessibus ossa [...]

[...] toen bedekte een vuile verrotting
zijn arme ledematen (vreselijk!), en diep van binnenuit
zwollen zijn beenderen geweldig met vieze abcessen [...]

Vlak voor zijn dood keert Molza terug in de boezem van zijn familie in Modena.
Een kant van zijn gezicht is verlamd, hij houdt daar altijd zijn hand voor. Hij wil
niets meer van artsen weten, hij wil terug naar Rome.

Hij sterft in 1544, met zijn tweede Maecenas, de kardinaal Alessandro Farnesc,
aan zijn sterfbed.

Molza was een briljante losbol, algemeen geliefd om zijn geestigheid: ‘spirito dei
begli spiriti et ingegno di chiari ingegni’, zei Aretino. Zijn meeste gedichten zijn in
het Italiaans, zijn sonnetten zijn conventioneel én extravagant.

Het gedicht dat ik vertaald heb is geschreven in 1542, twee jaar voor zijn dood.
Molza stelt zich voor dat een herder de lijkklacht zal hernieuwen op zijn graf.3 De
Elegie is vergelijkbaar met Tibullus I, 3 waarin de dichter zich ook voorstelt dat hij
niet lang meer zal leven, en in het algemeen met de antieke Latijnse Elegie wat
betreft onverwachte wendingen en wisselende situaties. Het valt me dan op hoe
weinig deze eigenschappen van antieke en Neolatijnse Elegieën in de Volkstaal zijn
nagebootst. Alleen Thomas Grey’s ‘Elegy written in a Country Church-Yard’ (1750)
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lijkt wat dit betreft op de Elegie van Molza. Gray stelt zich, na overwegingen over de
ijdelheid van de roem, tenslotte voor hoe een ongeletterde dorpeling Gray’s
melancholisch einde aan een verwante ziel zal verhalen en aan deze vreemdeling zal
vragen het grafschrift voor te lezen.

F. M. Moha,
Aan zijn vrienden terwijl hij aan een zware en dodelijke ziekte leed.

Reeds holt het laatste uur er aan, ik zie het, vrienden,
het brengt de eindstreep van het leven dichterbij,

Als deze ziekte baat bij medicijn kon vinden,
dan was ik eerder al gered door artsenij.

5    Door tranen dan? wat heeft niet ieder mee geleden,
zo vaak hij mij in bed steeds verder kwijnend vindt,

de Goden waren doof en tegen onze beden,
die bleven tevergeefs, verdreven door de wind.

Jullie, van wie ik zo veel vriendschap heb genoten,
10      bezorgt de laatste gift voor mijn begrafenis,

dat is nu jullie werk, omdat mijn echtgenote
onwetend van mijn dood ver van mijn woonplaats is.

Ze is er niet, terwijl ze zo naar mij verlangde,
ze bidt wellicht nu voor mijn terugkomst in het land.

15    Hier had ze op mijn baar een overvloed gehangen
van rozen, met mijn zoon, ons kleinood, aan de hand,

een stroom van witte melk en wijn had zij gegoten
als plenging, droef te moe, voor haar gestorven man.

Dus dat een vriend mijn naam roept in mijn laatste noden,
20      mijn ogen toedrukt met de vingers van zijn hand,

mijn adem opvangt op ’t moment van ’t laatst erbarmen,
dat is wat ik als blijk van vriendschap jullie vraag.

Ad sodales cum morbo grari et mortifcro premeretur

Ultima iam properant, video, mea fata, sodales,
meque aevi metas iam tetigisse monent.

Si foret hic lectis morbus sanabilis herbis,
sensissem medicae iam miser artis opem;

5    si lacrimis, vestrum quis me non luxit et u kro
languentem toties non miseratus abit?

Obstruxere aures nostris contraria votis
numina, et haec ventos irrita ferre iubent.

Vos mihi, quos olim colui, dum fata sinehant,
10       ultima iam cineri dona parate meo.

Vobiscum labor hic fuerit, quando his procul ons,
ignara heu nostri funeris, uxor abest;

uxor abest nostrique diu studiosa videndi
pro reditu patriis dona vovet laribus.

15     Haec potuit praesens, nato comitata, feretrum-
floribus et muka composuisse rosa;

et nivei lactis fontes libasse merique,
coniugis et manes spargere maesta queat.

Atqui me extrema compellet voce sodalem
20      et claudat tenera lumina nostra manu

et fugientem animam suprema exceperit hora,
hoc vos communi pro pietate rogo:
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Niet vraag ik ijdel om een tekst op moeizaam marmer,
een aarden pot ontvangt mijn beenderen al graag.

25   Dan zij ik door de grond zacht in haar schoot genomen,
zodat geen roofdier mij kwaadaardig schaden kan,

die een gesplitste beek aan weerzij zal omzomen,
zo een die klaterend in ’t groene dal belandt.

En op mijn grafsteen sta in klein formaat gekorven
30     een opschrift dat mijn naam, met deze tekst, bewaart:

Hier ligt vroegtijdig aan een wreed bederf gestorven
Molza, ga, herder voort, maar werp eerst driewerf aard.

Wellicht, na lange tijd, zal ik tot klei verrotten,
dan wordt mijn urn gekleed in nieuwe bloemendracht,

35   of liever zal ik als een populier ontbotten,
dan praal ik schitterend in zilveren loverpracht.

Wat ik ook worde, gaan jullie herinneringen
met mij de aarde in naar het Elysisch woud,

en als door jullie zorg een boom uit ’t graf zal wringen,
40     een boom die hoog en breed zijn bladerdak ontvouwt,

de plek rondom, wanneer de zomer woedt, beschaduwt
en de gebarsten grond met schemering verkwikt:

weg, Pyramide dan, grafmonument voor adel,
weg, protsend Memphis, u bent voor mij ongeschikt.

45   Ja vast komt, vergezeld van ’n welgestelde herder
een aardig meisje op een feestelijke tijd,

dat zoete koren in losvallend gedrapeerde
gewaden draaien laat en zelf de passen leidt.

Eens komt de dag zelfs dat verfrissing willen vinden
50     een Mycon samen met zijn blonde Corydon,

bereid om ’t hederslied in wisselzang te zingen,

non operosa peto titulos mihi marmora ponant,
nostra sed accipiat fictilis ossa cadus;

25    exceptet gremio quae mox placidissima tellus,
immites possint ne nocuissc ferae.

Rivulus haec circum dissectus obambulet, unda
clivoso qualis tramite ducta sonat;

exiguis stet caesa notis super ossa sepulta
30       nomen et his servet parva tabella meum:

Hic iacet ante annos crudeli labe peremptus
Molsa; ter iniecto pulvere, pastor, abi.

Forsitan in putrem longo post tempore glebam
vertar et haec flores induet urna novos;

35     populus aut potius disiectis artubus alba
formosa exsurgam conspicienda coma.

Quicquid ero, vestra haec pari ter descendet in imam
tellurem pietas Elysiumquc nemus.

Quod mihi si tumulo vobis curantibus arbor
40      ingruat et virides explicet alta comas,

quae circum nitidis, aestus dum saevit, obumbret
frondibus et scissam tegmine opacet humum,

iam mihi pyramides, regum monumenta, valete,
et quicquid miri harbara Memphis habet.

45     Scilicet huc, diti pecoris comitata magistro,
conveniet festo pulchra puella die,

quae molles ductet choreas et veste recincta
ad certos norit membra movere modos.

Quin erit illa dies, frigus cum captet opacum
50       hic aliquis flavo cum Corydone Mycon,

et cantare pares et responderc parati
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bereid tot strijd om wie het beste dichten kon.
Dan zal wellicht een van hen mij, de wreed ontrukte,

bezuchten en de wang bevlekken met een traan,
55   hij zal de plechtigheid hernieuwen met geplukte

guirlandes voor het graf, ophemelend mijn naam.
Hij zal vertellen hoe de Muzen mij verleidden,

zodat ik, nog een kind, het ouderhuis verloor,
ik die mijn leven placht in ’t wufte park te slijten,

60      ’k verliet een vorstelijk huis; omdat ik het verkoor
mijn leven onder ’t loof van schaduwrijke bomen

te leiden, van de eik, de olm of de plataan
boven in goudbrokaat en purpertooi in Rome

bij het gezocht applaus van ’t vulgus rond te gaan.
65   Dan noemt hij mijn gedrag, mijn minzame karakter,

hij stipt mijn leven aan, verlopen zonder smet:
nooit las ik Luther, nooit was ik zo duivelachtig

dat ik met Duits gebruik het kerkvolk had besmet.
Nee, niet mijn hand bracht U, Hippolytus, het moordend

70      vergif, de ondergang van ’t land die men beschreit.
Het Medisch lemmet dat tot Uw gezag behoorde

had het Italisch land van vreemd geweld bevrijd.
Gehoornde vader Rijn, de hordes van de Geten,

het slaafse water van de Donau stonden paf,
75   de Oosterse soldaat had, zucht hij, kunnen weten

dat pas de verre Nijl een wijkplaats aan hem gaf.
Dat U als wreker ons te hulp zoudt snellen sponnen

de Schikgodinnen toe en lieten ’t ons verstaan;
de goden wilden U maar kort aan ’t mensdom tonen,

altemis certent vincere carminibus;
quorum aliquis forsan crudeli funere raptum

me gemat et lacrimis polluat ora piis,
55    ac miscro instauret funus stematque sepulcrum

floribus et nomen tollat in astra meum;
et duici referat Musarum ut captus amore

sustinui patriae linquere tecta puer,
mollibus utque ohm vitam dum degimus hortis

60      regales potui deseruisse domos,
utque sub umbrosae quercus platanique virentis

maluerim densa delituisse coma
quam Tyria pictum chlamyde auroque intertextum

captatis vulgi plausibus urbe vehi.
65     Turn faciles mcmoret mores et puriter acta

percurrat vitae tempora quaeque meae:
non ego Lutheri volvens monumenta nefandis

Germanüm populos ritibus implicui;
non mea mortiferos porxit tibi dextera succos,

70       Hippolyte, Ausonii nenda ruina soli,
auspicio externas cuius tandem Itala tellus

abiectas Medica cuspide sensit opes;
te rigidi stupuere Getae Rhenusque bicomis

et tremuit famulis frigidus Ister aquis,
75     miles ab Eoo viniens cum litore Nili

ingemuit latebras tam procul esse sibi.
Ultorem nobis talem tete affore, pensa

ferrea quae ducunt, praemonuere deae,
sed tantum terris quis te ostensura putasset
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80     ze lieten schielijk al dat goeds te gronde gaan.
Italië is dood, de Deugd ging met U onder,

de draad van ’t lot brak een meedogenloze hand.
Ik maakte mij al op te zingen van U, Wonder,

onder de zoete lucht van ’t hele schiereiland,
85   of daar word ik genoopt ’t Elysium te zoeken,

daar waar de vrome schaar geurige wouden vult.
Laat mij niet dwalend staan in onbekende hoeken,

maar snelt, o edele schim. Uw dichter straks te hulp
en staat het toe dat hem, gekroond met gele mirte

90     of met laurier, een plek in Uw nabijheid past.
Vaarwel, intussen, zoet gezelschap van mijn vrienden,

reeds roept de duistere dood mij naar het zwart moeras,
reeds scheldt de veerman van de golven van de Lethe,

’t geklots van riemen hoor ik op het mistig meer.
95  Dat toch de god, wanneer hij geeft om de gebeden

van mensen zich niet schaam’, en ’t al ten goede keer’!

80      numina tamque brevi tot peritura bona?
Itala res tecum periit, tecum Itala virtus;

o nimis immiti stamina rupta manu!
Cuncta ego quae Latii dulces vulgare per oras

dum propero et laudes dicere, magne, tuas,
85    ante diem Elysios cogor cognoscere campos,

implet odoratum qua pia turba nemus.
Illic, ne incerta ludar regione viarum,

occurras vati nobilis umbra tuo,
et myrto cinctum caput aut Daphneïde fronde

90      in tibi vicino me velis esse loco.
Interea dulces coetus valeatis amici;

iam vocat in mgros mors tenebrosa lacus,
increpitatque moras Lethaeae portitor undae,

et remi auditus per loca senta fragor.
95    Di tamen in melius vertant haec omina, si quem

humanis precibus non pudet esse locum.

De dramatisering maakt het probleem van de oprechtheid akuut, want er is nu
meer aan de hand dan louter overdrijvingen. Tegenwoordig wordt dit gedicht
algemeen geprezen omdat het zo spontaan en oprecht is.4

Ja, natuurlijk had Molza oprecht het gevoel dat hij elk ogenblik dood kon gaan,
maar het duurde nog twee jaar voor hij naar zijn vrouw ging om in Modena te sterven
(vgl.vs. 11-14); hij mag dan geen Lutheraan geweest zijn, maar zijn leven werd door
schandalen van andere aard gekenmerkt (vgl.vs. 65-68).

De Turken waren juist niet achtervolgd, laat staan dus dat de Oosterse soldaat zijn
laatste schuilplaats aan de Nijl had moeten zoeken (vgl.vs. 75-76). En dat alles zou
dan nog verricht zijn door Ippolito alleen, wiens rol in feite zo onbelangrijk is dat hij
niet eens genoemd wordt in de algemene werken over deze veldtocht van Karel V,
die trouwens meer het karakter van een reis had.

En wat te denken van een regel als 81; ‘Itala res tecum periit, tecum Itala virtus’?
Geen enkele ironie!

Ik denk dat Molza de zaak zo voorstelt alsof hij een tweede Vergilius is, en Ippolito
een tweede Augustus, vandaar die verre grenzen van zijn macht. Als een tweede
Mycon of Corydon de gestorven Molza tot de sterren verheft, dan spreekt het vanzelf
dat de gestorven herder om zijn puurheid wordt geprezen, want men moet bij de
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lectuur van vers 56 denken aan Vergilius Ecl. V, 51: ‘Daphninqüe tuum tollemus ad
astra’. Molza heeft geen neiging gehad om onder een boom te gaan zitten (vs 61-3);
dat is Augusteïsche afkeer van ambitie en het motief hoort thuis in de pastorale
situatie van het gedicht.

Voor Luther waren de extravaganties in Rome een reden de pausen te verketteren.
Maar voor ons staat daar de kunst tegenover, als we aan Rafaël en Titiaan denken. De
bloei van de Neolatijnse poëzie hoort daar dan bij. Molza kon zijn onzedelijk gedrag
rechtvaardigen door zich te beroepen op navolging van de antieke liefdesdichters. Op
het poëtische niveau leverde het leerdicht van zijn vriend Fracastoro hem ook een
rechtvaardiging voor zijn ziekte. Want niet alleen wordt de stuitende ziekte veredeld
door het feit dat hij in een prachtig, Vergiliaans leerdicht beschreven wordt,
Fracastoro ontkent daarenboven dat de ‘morbus Gallicus’ veroorzaakt wordt door
sexueel verkeer; de besmetting geschiedt door slechte lucht. Dit alles maakt het
Molza mogelijk elk verband tussen zijn üefdesleven en de ziekte te ontkennen. Hij
kan het dus menen als hij zegt dat hij een puur leven heeft geleid. Datzelfde geldt
voor zijn in onze ogen overdreven lof voor Ippolito. Zijn Maecenas is dan al dood, hij
kan hem dus niet om geld hebben willen vleien. En tenslotte, Molza denkt echt dat
hij dood gaat. Het gaat dus om de vorm waarin de oprechte gevoelens worden
gegoten. In laatste instantie maken zowel de overdrijvingen als het taalgebruik de
lezer erop attent dat alles wat er in dit gedicht gezegd wordt aansluit bij de antieke
poëzie. Zijn leven en sterven worden opgenomen in een ideale wereld. Vandaar ook
het Elysium waar Ippolito verblijft, in plaats van het Christelijk paradijs. Er is geen
sprake van een conflict tussen heidendom en christendom. De wereld van de poëzie
is een andere wereld dan die van het geloof, zoals dat in het werkelijk leven in
sacrament en kerkgang beleefd wordt. De wereld van de poëzie is een autonome
wereld.

Je hoeft geen hoveling te zijn om dit soort vleierij en zelfrechtvaardiging te
appreciëren. Wel bloeit de poëzie, die door middel van ficties ware gevoelens uit, bij
uitstek in hoofse omstandigheden. De oudheid dient in de Renaissance vaker voor
een verkleedpartij van heroïsche proporties, denk maar aan de beeldende kunst.

1. Voor de verzamelde werken en de biografie nog steeds P. Serassi, ed., Delle Poesie volgari e latine
di Francesco Maria Molza, twee delen Bergamo 1747 en 1750. De beste tekst van ‘Ad Sodales’,
naar een door Molza tegen het eind van zijn leven herziene versie (Ms Borg. Lat. 367), in A.
Perosa, J. Sparrow, eds., Renaissance Latin Verse, an Anthology, Londen 1979, Nr 172. De
elegie, met Franse vertaling, ook in P. Laurens, Cl. Balavoine, eds., Musae Reduces, Anthologie
de la poésie latine dans l’Europe de la Renaissance, I, Leiden 1975, blz. 182. e.v.

2. L. Pastor, Geschichte der Päpste, IV, 2, Freiburg 1907, blz. 457-8.
3. Het idee dat herders op zijn graf zullen dansen en een rouwklacht zullen aanheffen, is uit

Sannazaro, El. I, 1, gepubliceerd in 1535.
4. G. Ellinger, Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands, I, Iialien und der deutsche

Humanismus in der neulateinischen Lyrik, Berlin/Leipzig 1929, blz. 216: ‘sein Schaffen in der
Landessprache erscheint kunstvoller, aber gezwungener, während er sich im lateinischen Vers
am unmittelbarsten gibt’; Laurens-Balavoine, Musae reduces, blz. 179: ‘c’est dans ses poésies
latines, hélas, trop peu nombreuses, qu’il se livre le plus spontanément’; Perosa-Sparrow,
Renaissance Latin verse, blz. 260: ‘his best things - apart trom his famous pastoral La Ninfa
Tiberina - are his Latin poems, most of them love-poems, elegies, or epigrams, full of classical
reminiscences, but vivid and sincere’.
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