
Inleiding

Het is verbazingwekkend hoezeer wij in de laatste generaties stilaan vervreemd zijn
van wat we de “classical tradition” plegen te noemen. Er is geen treffender manier om
ons dit te realiseren dan in de directe confrontatie met de hoogtijdagen van ons huma-
nisme. Wij beseffen nauwelijks nog hoe levend en sprekend de klassieke uitdrukkings-
vormen voor althans de ontwikkelden onder onze 16e- en 17e-eeuwse voorouders
moeten zijn geweest en hoe indringend zij deze traditie bestudeerd en nagevolgd heb-
ben. In deze bijdrage bespreek ik een literaire uitingsvorm, en wel één van die dichter-
lijke genres (onze humanisten kenden er talloze!) waarvan wij het bestaan, en zeker
de diepgang en historische betekenis, ternauwernood nog beseffen. De belangrijkste
van deze genres waren rechtstreeks te herleiden tot de klassieke meesters, maar er
waren ook sub-genres en afgeleide vormen die getuigen van de grote inventiviteit van
onze humanisten, literatoren en schoolmeesters - en bovenal van het kennelijke ple-
zier dat zij hieraan beleefden. Zij waren vaak allerminst het pecus servile van slaafse
navolgers waarvoor men hen graag houdt!
Er lagen velerlei motieven ten grondslag aan deze poëzie. Horatius’ leer van het utile
dulci deed zich ook hier gevoelen: ‘vrucht en vreugd’, het nuttige en het aangename
dienden samen te gaan. Maar veelal was het de auteurs toch begonnen om het intel-
lectuele spel, was de filologische uitdaging op zichzelf al voldoende aanleiding. Het
genre van het echo-gedicht is hiervan een mooi voorbeeld. Men nam een elegisch
distichon van hexameter en pentameter en liet de laatste voeten van de tweede regel
als het ware weergalmen. Daarbij streefde men veelal naar annominatio, suggereerde
een etymologische verwantschap, en bereikte de pointe in de onverwachte betekenis-
wending. Bij voorkeur formuleerde men in het vers een vraag, die dan in de twee laat-
ste voeten beantwoord werd: als een raadseltje dus. Het titelblad van een vroeg 17e-
eeuwse bloemlezing van Echo-gedichten draagt de toelichting ‘poema omnium
operosissimum’, de meest bewerkelijke dichtvorm. Dat gold zeker wanneer men het
echo-woord in het Grieks offreerde! Een korte illustratie:

Quidve lucri faciam, mihi si flaccente sub armis
Manarit toto corpore sudor? ‘Υ∆ΩΡ.

[Wat win ik erbij wanneer mijn hele lichaam, zuchtend onder de wapenlast, druipt van het
zweet? Water!]
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Het genre ging terug op de oudheid, in het bijzonder wel op de Anthologia Graeca,
maar beleefde een glorieuze bloeiperiode onder humanisten en Renaissance-dichters.
In Engeland treft men echo-gedichten in het werk van Sidney, Herben en Swift. Eras-
mus waagde zich eraan, en een van Janus Dousa’s zonen legde er in 1609 zelfs een
heuse verzameling van aan - een collectie die in 1637 node uitbreiding behoefde. We
vinden er grootmeesters als Janus Secundus, Pontanus, Scaliger, Du Bellay, Guarini,
maar ook Cats, Huygens, Barlaeus, Hooft en Anna-Maria Schuurman. Daniël Hein-
sius tekende voor het kolofon, weer een collega voegde er een uiteenzetting over de
aard van klank en echo bij (De natura Soni et Echus dissertatio), met referenties naar
de mythe van Echo en Narcissus uit Ovidius. Maar genoeg: U wilt het zondagmiddag
zelf wel eens proberen!

De heroïsche brief

Het genre dat ik hier wil bespreken ontleent zijn charme minder aan de intellectuele
uitdaging, pronkzucht zo men wil, maar veeleer aan een stemmingsbeeld. Hoe de
‘heroïsche brief te omschrijven? Het betreft hier een fictieve brief in versvorm, door
de auteur ‘in de mond gelegd’ van een heldin uit de wereld van de klassieke mythen.
De brief is een laatste en wanhopige, maar op voorhand tot mislukking gedoemde
poging van de vrouw haar geliefde tot inkeer te brengen en de liefdesband in stand te
houden - dan wel te herstellen. Het betreft hier dus een variant binnen de liefdes-
poëzie, en wel toegespitst op een concrete intrige. Het metrum is dan ook per traditie
het elegisch distichon.

In de vorm als hier omschreven is voor het genre een duidelijke grondlegger aan te
wijzen, en wel Ovidius. Ook zelf claimt hij die titel onomwonden:

...ignotum hoc aliis ille novavit opus. (Ars amatoria 3.346).

[Hij is het die dit genre, aan anderen onbekend, heeft uitgevonden]

Deze aanspraak is ook nimmer aangevochten. Als vanzelfsprekend vormt Ovidius in
later eeuwen het baken en referentiekader voor alle beoefenaren van het genre. En
laten wij ons daarvan geen te minne voorstelling maken: het genre is maar liefst acht-
tien eeuwen lang in Europa op enige schaal beoefend! De monografie uit 1968 van
Heinrich Derrie heeft het ontrukt aan de vergetelheid, waarin het de vorige eeuw, met
de omslag in literaire opvattingen en opvoedingspatronen, was geraakt.

Merkwaardig genoeg zijn er nauwelijks aanknopingspunten voor Ovidius’ Heldinne-
brieven in de poëzie of het genre van de literaire brief van zijn dagen. Niet ondenkbaar
is daarom dat hij heeft teruggegrepen op Hellenistische literaire topiek die zijn oor-
sprong vond in de geschiedschrijving. Fictieve brieven fungeerden hier althans als
quasi-authentieke documentatie ter ondersteuning van de karaktertypologie - men
denke ter vergelijking aan de ingelaste ‘historische’ toespraken van veldheren aan de
vooravond van een veldslag. We hebben hier dan te doen met een retorische stijl-
bloem die uitgroeide tot een heuse genre-trek. Doelstelling van de geschiedschrijver
was daarbij niet zozeer de zakelijke feiten-overdracht, maar veeleer de verklaring
van historische processen vanuit de psyche van de hoofdpersoon. Men rafelde de mo-
tieven uiteen die vermoed konden worden achter die ene, allesbeslissende handeling.
De Alexander-roman vertoont deze trekken, maar te wijzen valt ook op de reeksen
fictieve briefwisselingen tussen historische figuren, waarin de auteurs hun analytisch
vermogen etaleerden. Een echte parallel in de Latijnse letterkunde heeft dit ver-
schijnsel niet, al zal men in dit verband allicht denken aan Sallustius’ brief van Mithra-
dates, Horatius’ Epistulae of de controversiële briefwisseling tussen Paulus en Seneca.
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Maar in de regel verstond de Romein onder correspondentie actuele of historische,
maar authentieke, controleerbare documenten. Wellicht was het mede om deze reden
dat Ovidius zijn Heroides buiten de Romeinse maatschappij heeft gesitueerd, en de
liefdesperikelen van de Romeinse matronae buiten zijn verzen gehouden heeft. Hoe
dit zij, hij betrok zijn stof uit de ‘grote liefdesgeschiedenissen in de Griekse mytho-
logie. Toon en sfeer werden afgestemd op de ‘grande dame’, de ‘héroine du
sentiment’, die liever de dood zocht dan haar liefde te verzaken. Vijftien van zulke
brieven componeerde Ovidius, waarin legendarische vrouwen hun heel persoonlijke
antwoord gaven op nagenoeg identieke situaties van wanhoop. Nadien voegde hij er
nog zes brieven aan toe, in paren ditmaal: woord en weerwoord van man en vrouw.
Hier is dus sprake van heuse correspondentie tussen de geliefden. Ook deze laatste
formule vond veel bijval in later eeuwen. Het grondthema, de liefdesband, vroeg ook
haast om zulk een tweeluik.

Fictief als zij waren, beantwoordden de brieven zeer strikt aan de ‘realiteit’ van de
mythologische en literaire traditie. Sterker nog, de karaktertekening van de geliefden
was juist daaraan ontleend. De inventio of’stofvinding’ van de auteur manifesteerde
zich in deze typologie, in de ‘sublimatie’ van de ‘gegeven’ karakters op het cruciale
moment in de liefdesrelatie: op het moment waarop dit karakter, in de dwangsituatie,
doorslaggevend werd bij de keuze en zich uitte in uiterste wanhoop, blinde haat of
geveinsde onverschilligheid. Men ziet zo, dat het gegeven van de fictie totaal onbe-
langrijk werd op het literaire niveau, evenzeer als de vertrouwdheid van het lezers-
publiek met de mythe juist een voordeel, zo al niet een voorwaarde werd bij de beoor-
deling van het gedicht en de ‘controle’ van de auteur. Men beseft welke ongehoorde
mogelijkheden het genre bood aan dichters die op het stramien van navolging en toe-
speling werkten. Maar tegelijk heeft men dan de verklaring in handen voor het verval
van het genre in de 19e eeuw, toen originaliteit van thematiek, persoonlijke betrok-
kenheid van de auteur en de eigen ervaringswereld van de dichter de criteria werden
en men langzaamaan de lange traditie losliet.

Ontwikkelingen in later eeuwen

De talrijke vertakkingen van het succesvolle genre in later eeuwen hebben de origine-
le doelstelling en stilering niet onaangeroerd gelaten. In deze ontwikkeling kan men
zonder veel moeite de breekpunten herkennen. Algemeen gesproken beperkten de
middeleeuwers zich tot tekstoverdracht en vertaling in de landstalen. Met de Renais-
sance zet de navolging in, en daarmee ook de wedijver met de klassieke auteurs. Later
eeuwen handhaafden in de regel nog wel de Ovidiaanse stijl, maar toonden zich be-
duidend zelfstandiger in de stofkeuze. Ook hierin zijn enige fasen aanwijsbaar. Een
eerste stap was de verruiming van de stof van de voornamelijk Griekse sagen tot de
gehele klassieke literatuur en geschiedenis. Zo betrok men zijn thematiek lang uit
Ovidius’ eigen Metamorfosen. Maar Italiaanse humanisten putten al snel ook uit de
eigen literatuur, uit Tasso of Ariosto. In het 17e-eeuwse Engeland richtte men zich
graag op de eigen geschiedenis, terwijl men in de Duitse landen bijbelstof in het genre
introduceerde. In de 18e eeuw wendde men zich zelfs van het persoonlijke en histori-
sche element af en betrok actuele problematiek in de brieven, die daarmee tot chroni-
que scandaleuse werden. In Frankrijk beleefden de heroides zo nog een laatste
bloei.

Een andere interessante ontwikkeling was de inpassing van de brief in breder con-
text. Ovidius zelf had hiervoor al de handreiking gedaan in zijn Metamorfosen (9.418-
665). Zo kon het gebeuren dat men in de 17e en 18e eeuw brieven omwille van hun
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dramatische werking inlaste in proza-verhandelingen. Het wijst ons weer op de wel-
haast ijzeren wet die tot 1800 gold, dat verheven stof bij voorkeur dichterlijke uit-
drukkingsvorm kreeg. De brieven werden dan ook ingelast in romans en korte ver-
halen - vormden daarvan veelal de kern, het pièce de résistance.

Wat had men zo al vóór met de heroides ? Natuurlijk vooreerst het literair genoegen.
Maar lange tijd evenzeer de zedenles. In de middeleeuwen bloeiden de heroides sa-
crae, waarin Ovidius’ heldinnen, die klaarblijkelijk geestelijk uit hun evenwicht wa-
ren geraakt door hun toegeven aan aardse en tijdelijke geneugten, werden vervangen
door christelijke martelaressen die spontaan hun leven gaven voor het geloof. Het is
ermee als met het bruiloftsgedicht, waar de religieuzen hun maagdelijkheid ver-
bonden aan hun liefde voor God. Ondanks het evident mankeren van een intrige, ge-
noten deze heroides sacrae veel navolging. Overigens spreken uit deze brieven vaak
een uitzonderlijk stilistisch vermogen en een bijzondere inleving in het Ovidiaans
coloriet en liggen de morele zinspreuken voor het oprapen!

Tenslotte, ook als instrument voor politieke of kerkelijke propaganda hebben de
heroides een lange traditie gekend. Wat te denken van de patroonheilige die hoog-
waardigheidsbekleders de les leest? De brief was zo een veilig vehikel voor spot en
satire. Maar deze lijn verzandde tenslotte in sociale etiquette. Zo werd de Mahnbrief
tot een formeel compliment, condoleance of gelukwens.

In de vaderlandse letterkunde

Binnen het bereik van de vaderlandse letterkunde heeft de heroïsche brief in het bij-
zonder in de eerste helft van de 17e eeuw opgang gemaakt. Daarmee valt haar bloei-
periode, niet geheel toevallig, samen met de hoogtijdagen van humanisme en classi-
cisme. De hoge standaard van het onderwijs in die dagen verklaart deze bloei ook
grotendeels. De eerste reeks klassieke heroides in onze streken komt op naam van
Joannes Meursius (1579 -1639), een medestudent van Daniël Heinsius en Hugo de
Groot in Leiden. Wij treffen de reeks in zijn bundel jeugdpoëzie die in 1602 ver-
scheen. Het zijn in totaal zes brieven (Alcyone aan Ceyx; Ariadne aan Theseus; Biblis
aan Caunus; Procris aan Cephalus; Myrrha aan Cinyras; Scylla aan Minos), op thema-
tiek die merendeels is terug te voeren op Ovidius’ Metamorfosen, toch een geliefde
bron voor latere auteurs van heroïsche brieven. Overigens betrof deze navolging
vooral de stofkeuze, stilistisch lijken veeleer zijn (persoonlijker) Tristia en Epistulae ex
Ponto model gestaan te hebben. Vernieuwend was Meursius in deze dus niet, maar
wel zijn zijn brieven stilistisch juweeltjes en een wel zeer gelukkige assimilatie van
Ovidiaans coloriet en gedachtengoed. Dörrie heeft in zijn overzichtswerk de 16e- en
17e-eeuwse noord- en zuidnederlandse auteurs van heroïsche brieven bijeen trachten
te zetten. De opsomming is zeker niet uitputtend: IJsewijn heeft de lijst zonder veel
moeite aanzienlijk uitgebreid. Er zitten veel grote en kleine namen tussen. Wij treffen
hele reeksen van minder bekende Jezuietendichters, maar ook Janus Secundus waag-
de zich eraan in zijn Silvae (een brief van Hendrik VIII aan Catharina van Aragon)
evenals Jacobus van Gouda (Maria Magdalena aan Christus) en Jacobus Eyndius
(Phaon aan Sappho). Daniël Heinsius schreef een brief van Hipponax aan Thauman-
tias die model stond voor Opitz. Van invloed in de Duitse landen waren in het bijzon-
der ook de brieven van Caspar Barlaeus, onze grootste Neolatijnse gelegenheidsdich-
ter. Zijn brief van Ammon aan Thamara leverde vele pendanten op in het Duitse taal-
gebied.
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Caspar Barlaeus, Petrus Scriverius en P.C. Hooft

Interessanter voor ons is wellicht een andere heroïsche brief van Barlaeus, omdat deze
het bereik van het genre goed illustreert. In 1629 componeerde Barlaeus een Epistula
Ameliae ad Fredericum Henricum maritum audacius sub ipsis Süvae Ducis moenibus
militantem, een bezorgd pleidooi van Amalia van Solms aan haar heer gemaal (die
dan voor ‘s Hertogenbosch ligt) om persoonlijk toch geen onnodige risico’s te lopen.
Oprechte bezorgdheid van Barlaeus? Pluimstrijkerij? De brief werd door Petrus Scri-
verius in nogal wijdlopig Nederlands overgezet (zijn slotregel vormt de titel van dit
artikel). Ik laat een passage van beide versies volgen.

Si vacat, et nullus circum tentoria miles
Instat Arausiacis classica rauca sonis:

Nec medios inter cuneos fossasque globosque
Efferus, et multa caede emeritus ovas:

Has lege sollicitae, mihi fas ita scribere, voces
Coniugis, Ameliae tristia verba tuae.

Arma, jube, sileant. nec, dum tibi nostra leguntur,
Verberet obsessas machina saeva domos.

Ipsa, puerque tuus, blandissima nomina, pugnae
Forte brevem poterunt promeruisse moram.

Haec ego dum scribo, tabulis dum littera currit,
Vagiit ad motam parva Loysa manum.

Auriacusque, tua recubans in parte cubilis,
Invocat, absentem quem videt esse, patrem.

Et nunc ille meis, nunc haerens illa lacertis,
Multa ferunt matri basia, nulla tibi. (vss. 1-16)

Myn Heer, zo nu misschien geen trommels u beletten,
Noch ‘t ysselik geraas der klinkende trompetten,

En zo gy nu ter tyd niet dicht by ‘t ongeval,
En onder het Kanon gaat ryden na de Wal,

Wend herwaards uw gezigt, en wilt den Brief doorieezen
Van uw beangste Vrouw, (hoe kan ‘t doch anders wezen?)

Gebied een kleine rust, en stilstand van geweer,
En dat geen donderkruyd de huyzen slaa ter neer.

Ik met uw Zoon den Prins, en Dochters, uwe erven,
Die zullen licht by u zo korten tyd verwerven.

En ziet, dewyl myn pen loopt over dit papier,
Zo maakte in de wieg Chariotte kinds getier.

Wilhelmus leyd in ‘t bedd’ in stede van zijn Vader,
En roept die hy niet ziet: Loïsa komt my nader.

Zy vliegen om myn hals. en kussen met haar tween,
Ik kryge kus op kus: de Vader krygt ‘er geen.

De passage is ook illustratief voor de beperkte dichterlijke kwaliteiten van de begaaf-
de filoloog Scriverius. Nee, hoe anders klinkt dan het gedicht op hetzelfde thema dat
P.C. Hooft, ongetwijfeld in navolging van Barlaeus, componeerde: de Klaghte der Prin-
sesse van Oranjen, over ‘t oorloogh voor ‘s Hartogenbosch. Hiervan bestaat zelfs een
Spaanse vertaling. Een kort fragment:

Schoon Prinssenoogh gewoon te flonkren, Wat toght verleert die glinsterlichten
Met zuyver’ hemelvlam, kan ook Hunn’ zoeten swier?

De grimmigheidt, u dan verdonkren. Om liever brandt van Mars te stichten,
En smetten, met een’ aerdschen rook? Dan Venus vier?

[...]
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Myn’ zughjens, tedere ghetuyghen
Van d’ongeneezelijke quael,

Die plagh uw open oor te zuyghen.
Nu stoppen ‘t kooper, en metael.

Het gedicht maakte school: in de Venus Zelanda van Petrus Stratenus uit 1641 vinden
wij een brief van de jonge Prins Willem die zijn vader Frederik Hendrik tot kalmte
maant bij de belegering van Breda (let U wel, hier spreekt dus een andere liefdesrela-
tie!).

Janus Dousa en Hugo Grotius

Niet altijd is de achtergrond van een brief in één oogopslag duidelijk - en soms wenste
de auteur dat ook niet. In zijn overzicht noemt Derrie ook een brief van Hugo de
Groot (‘van Pallas aan Thaumantias die zijn vader huwt’) en suggereert dat deze brief
een eerste literaire toespeling is op de affaire uit 1559 tussen Philips II en Don Carlos
rond Elisabeth van Valois. Recentelijk heeft Edwin Rabbie de ware toedracht achter
haald, die wel geheel verschillend - maar niet minder delicaat is. Het betreft hier een
brief van Grotius voor zijn vriend Nicolaas van Kinschot (1585-1650), de latere Ad-
vocaat-fiscaal en pensionaris van Delft. Deze had zijn geliefde voorgesteld aan zijn
vader en werd kort daarop door deze naar Duitsland gestuurd om zijn studie af te ron-
den met de peregrinatio of’grand tour’. Waarna de vader, juist weduwnaar (11.12.1601)
zich had ontfermd over het meisje, Anna Brunynck. Maar het leven kent gerechtig-
heid: zij stierf, vlak vóór de oude heer haar zou huwen, op 11.2.1603 aan de pest die in
de eerste jaren van de eeuw in Holland rondwaarde. Reeds op 19.7.1603 trouwde Van
Kinschot sr. daarop Marie de Chaintraines; voor dit huwelijk componeerde Grotius
een lang bruiloftsdicht. Kort daarna, op 11.12.1603, stierf de oude heer zelf. De brief
van Grotius is intussen zeer interessant, mede door de sociale status van de vader:
Caspar van Kinschot (1552-1603) was een der raadsheren in het Hof van Brabant en
persoonlijk adviseur van de Prins.

Dit brengt ons op een al even merkwaardig brievenpaar uit 1602-1603, waarvoor
Hugo de Groot en Janus Dousa tekenen. Voor Janus Dousa was het niet zijn eerste
poging in het genre. Al in 1569 had hij een antwoord gecomponeerd op Ovidius’ brief
van Hypermnestra aan Lincaeus. Ruim dertig jaar later waagde hij zich aan een wel
geheel ander thema: een cruciale passage uit de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Het
betrof de ‘onmin’ tussen Jacoba van Beieren en haar oom en voogd Jan van Beieren,
de elect-bisschop van Luik. De achtergrond lijkt inmiddels duidelijk. Dousa had zich,
als officieel historieschrijver van de Staten, met deze periode geoccupeerd voor zijn
Annales of ‘Jaarboeken’, waarvan zowel een proza- als een gedichte versie is over-
geleverd. In Dousa’s brief zien wij iets terug van wat wij de mogelijke achtergrond
van het genre noemden, het uitlichten van een markant moment in een historische
beschrijving. Dit idee wordt versterkt door het totaal ontbreken van een liefdesrelatie.
De brief is in elk geval het eerste specimen in het genre van de toepassing van
thematiek uit onze vaderlandse geschiedenis.

Op deze brief van Dousa nu schreef de jonge Hugo de Groot een antwoord - wel-
licht zelfs de eerste keer dat een humanist een antwoord schreef niet op een klassiek
model maar op een eigentijds voorbeeld. Dit, én de afwezigheid van een liefdesintrige
maken dit brievenpaar wel zeer uitzonderlijk in het genre. Inmiddels is Dousa’s aan-
hef een onmiskenbare toespeling op Ovidius’ vijfde brief (Oenone aan Paris).
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Jacoba van Beieren is in menig opzicht onze pendant van Mary, Queen of Scots. De
doorkruising van politieke doelstellingen en liefdesrelaties die zo kenmerkend is ge-
weest voor haar zo avontuurlijk verlopen en dramatisch geëindigd leven, heeft door
de eeuwen heen literatoren gefascineerd. Een leven dat bij 35 eindigde, toen Jacoba,
stralende schoonheid en o zo gewiekst, in de armen van haar vierde echtgenoot be-
zweek aan de tuberculose... Zo schreef Rodenburg in 1638 een drama Vrou Jacoba,
maar Albert Verwey in 1902 ook nog. ‘Dame Jake’, de ‘Daughter of Holland’ liet ook
in de Engelse literatuur haar sporen na. De gefingeerde correspondentie van Jan en
Jacoba is te situeren niet lang na de slag bij Gorcum in 1417, de enige klinkende over-
winning van Jacoba naar later zou blijken. In zijn antwoord speelt Grotius handig in
op de reserves die er ook in onze gewesten bestonden tegen opvolging door een
vrouw. Hij laat niet na de gevolgen van ‘een vrouw in de politiek’ te onderstrepen en
toont zich ook weinig kies ten aanzien van Jacoba’s huwelijken. Ik laat enige pas-
sages volgen:

Jacoba had, in haar woede, iedere beleefdheidsformule achterwege gelaten in haar
brief:

Mitto, Jacoba, potes mihi quam debere salutem
Patruus - et quanquam non sinis ipsa - tuus.

Faemineos questus et verba minantia legi:
Ista tui sexus scilicet arma moves.

Stulta, quid insanis? Quis curatoris egentem
Te neget, haec ausam scribere verba viris?

His ego terrerer, quem non ... etc. (vss. 1-7)

Ik doe je, Jacoba, de groeten - want die kun je mij wel onthouden, maar ik ben en ik blijf toch
je oom, of dat je nu aanstaat of niet. Ik heb je meisjesgeklaag en je dreigende woorden ge-
lezen. Natuurlijk scherm je daarmee, de geijkte wapens van je sexe. Dwaasje, wat raaskal je
toch: wie zal nu nog durven ontkennen datje voogdij nodig hebt, wanneer je jezelf tegen
mannen zulke taal permitteert! Word ik nu geacht bang te worden, ik die door geen ... etc.

Quae scelus hoc olim non detestabitur aetas?
Femina, tutorem ne ferat, arma tulit!

Sume colum lanamque manu. Muliebria nescis
Gesta, nec ad fusos et tua fila redis?

Haec te cura decet, non fines Marte tuendi,
Publica nec moles imperiique labos.

Ille nec Augustam passus regnare nec Adam
Nunc Batavus leges audiet ergo tuas,

Zelandosque regent et duros Hannonas inter
Pensa puellaris iura petenda chori?           (vss. 55-64)

Tot in lengte van dagen zal men hier schande van spreken: een vrouw die te wapen liep«.om
haar voogdij te ontlopen! Neem toch je wol en je spinrokken op. Weet j e niet wat een vrouw
siert? Keer terug naar je klossen en knotten! Daar ligt je eerste taak, niet om de grens te be-
waken of gewichtige zaken van staat of de noden van het Rijk aan te vatten.
Holland, dat geen Keizerin en geen Ada boven zich duldde, zou dat zich nu plotsklaps wél
door jou de wet laten lezen?! Zullen Zeeuwen en bonkige Henegouwers zich storen aan
recht uit het vrouwenvertrek en vanachter het weefgetouw?

Het slot van het gedicht is vol venijnig sarcasme. Als in een anti-epithalamium past
Grotius huwelijkstopiek toe op de vloek die Jan afroept over Jacoba’s leven. In een
zgn. vaticinium post eventum (voorspelling na afloop) voorzegt hij haar tot in detail de
vele rampspoed die haar nog zal treffen:
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At tu quae nostram sprevisti perfida curam,
(Nam pudor est vilis iam tibi) quaere virum.

Dos tibi sit sanguis; lecto sacra carmina, dirae,
Taeda rogus patriae: sint rata vota precor.

Sint rata vota precor, facio quae patruus auspex.
Bellona thalamum conciliante premas:

Coniugioque tuo sis non semel ipsa superstes,
Oderis et peius quae male semper amas:

Tune quoque cum velles haec irrita federa durent,
Nec viduae nomen iam viduata feras.

Et quia vir tibi re nunc est pretiosior omni,
Sis geminis uno tempore iuncta viris.

Rursus et, o, rursus tua teque libidine perdas,
Et subito sit amans hostis et hostis amans.

Plura petis? Diro peragas in carcere vitam
Inque tuas clades, cum fugis inde, ruas.

Sit Fortuna levis vultu semel usa benigno
Sitque Deae constans in tua damna fides.

Denique cum terras consumpseris, aequora tentes
Sitque sali eventus qui fuit ante soli.

Pauper, inops, lateas, rerumque et honoris egena:
Umbra tui restes et moriare diu.

Et tua plus solito ne non te principe possit
Terra queri, pelagi fluctibus arva natent.

Ipsa parens in te rerum natura rebellet,
Adiuvet et fati tristia fila tui.

Si potes (ut summo claudatur epistola verbo),
Haec ubi percipies vera, valere: vale.’ (vss.147-174)

Maar jij die mijn steun hebt versmaad en je woord hebt gebroken, ga - want je eer is lang veil
- nu maar op zoek naar een man.
Bloed moge je bruidsschat zijn, mijn beddelied een vervloeking en je huwelijksfakkel de
toorts die je landen in vlam zet. Laat mijn wens in vervulling gaan, deze wens van je oom en
waarzeggend paranymf. Laat de band die Bellona gesmeed heeft je knellen en moge je -
meer dan eens - je huwelijk overleven en haten tot groter schade jij die tot je schade bemint.
Laatje huwelijk duurzaam zijn, ook wanneer je het graag zag ontbonden, en moge je we-
duwe zijn, in alles behalve in naam.
En aangezien een man voor jou het dierbaarste goed is, moge je tegelijk aan twee mannen ge-
bonden zijn. Datje lusten je, keer op keer, ook in je bezit mogen treffen, je geliefde tot vijand
verkeren, je vijand plots tot geliefde. Moet ik verder gaan? Dat je je leven in een gure kerker
zult slijten, en datje ten ondergang snelt, juist als je die tracht te ontlopen.
Laat Fortuna, wanneer ze je toelacht, volstrekt onbestendig blijken, maar even betrouwbaar
en zeker wanneer ze je schade beraamt.
Tenslotte, wanneer je je land hebt verspeeld, beproef dan het water, maar laat de afloop ter
zee die zijn als tevoren te land. Verarmd, behoeftig, vervreemd en beroofd vanje eer en je
have, een schim van die je eens was, met een lange doodstrijd te gaan. Uit angst datje land
onder jou niet meer dan normaal heeft te klagen: laten je landen verdrinken in de kolkende
golven der zee. Dat Moeder Natuur ook zelf tegen je in opstand mag komen, ter meerdere
bijdrage aan je intrieste levenslot.
En om mijn brief te besluiten met een passende afscheidswens: als je, wanneer je dit alles in
vervulling ziet gaan, nog bij machte bent wel te varen - dan, Jacoba, vaarwel!
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Bilderdijk

We zagen al dat het genre ook voor de opkomende landstaal van belang is geweest. In
1615 gaf P.C. Hooft een brief uit die terugging op de wortels van het genre: Brief van
Menelaus aen Helena. De brief leidde tot “antwoorden” van Jan van Arp en nog een
contemporain auteur die anoniem wenste te blijven. En dan Vondel. In 1640 zette hij
Ovidius’ Heroides om in het Nederduits, in 1642 componeerde hij een heuse reeks
heroides sacrae, in zijn Brieven der Heilige Maeghden Martelaressen, die veel gelijkenis
vertonen met de reeksen die de Jezuïeten in de Zuidelijke Nederlanden produceerden.
Tegelijkertijd componeerde Jacob Cats zijn Maeghdeklachten en leverden ook Jonas
Caeljau en Lodewijk Broman veel gelezen vertalingen at van Ovidius’ brieven.

Na de 17e eeuw loopt het in ons land snel af met de beoefening van het genre op ni-
veau. Bilderdijk en Hoeufft zorgen nog voor een opleving en vermeldenswaard, niet
louter curiositeitshalve, zijn de originele Latijnse heroides van P. H. Damsté.

Ter afsluiting nu nog enige fragmenten van Bilderdijk’s vertaling (in zijn Sprokkelin-
gen, 1821) van Ovidius’brief van Ariadne aan Theseus, ter illustratie van het verloop
van stemming: van venijnig via vergevingsgezind naar smekend:

Mitius inveni quam te genus omne ferarum;
credita non ulli quam tibi peius eram.

Quae legis, ex illo. Theseu, tibi litore mitto
unde tuam sine me vela tulere ratem,

in quo me somnusque meus male prodidit et tu,
per facinus somnis insidiate meis. (vss. 1-6)

Meêdoogender dan gy zijn alle boschgedrochten.
Ach, wien vertrouwde ik my, toen ik me u overgaf!

U schrijf ik, Wreedaart, u, wien weldaan niet verknochten!
Van ‘t strand, door u bestemd tot Ariadnes graf.

Dat strand, van waar ge uw zeil den wind hebt uitgespannen,
Terwijl me een vaste slaap aan de Ontrouw snood verried!

Dien Theseus, die een vrouw van ‘t aardrijk kon verbannen,
Aan wie hy ‘t leven dankt, den dag dien hy geniet!

aut ego diffusis erravi sola capillis,
qualis ab Ogygio concita Baccha deo,

aut mare prospiciens in saxo frigida sedi,
quamque lapis sedes, tam lapis ipsa fui.

saepe torum repeto, qui nos acceperat ambos,
sed non acceptos exhibiturus erat,

et tua, quae possum pro te, vestigia tango
strataque quae membris intepuere tuis.

incumbo, lacrimisque toro manante profusis,
“pressimus,” exclamo. “te duo - redde duos!

venimus huc ambo; cur non discedimus ambo?
perfide, pars nostri, lectule, maior ubi est?” (vss. 47-58)

Nu dole ik razend om. de vlechten losgereten,
Als dolle Wijnpapin, in woede weggerukt:

Of blijf, met starziek oog, op rots of klip gezeten,
En zelv niet minder steen, dan wien mijn lichaam drukt.
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‘k Keer telkens naar de koets, waarin we ons nederleidden
Maar die me als de lichtend rees, alleen ontwaken zag;

En zoek in’t laauwe bed dat we ons ten leger spreidden,
Den indruk van de plaats waar mijn geliefde lag.

Hier werp ik me op de peul. van tranen overvloten:
“Ge ontfingt een minnend paar, geef beide dan weêrom.

Wat scheidt ge ons van elkaâr, gelieven, echtgenooten?
(Dus roep ik) trouwloos bed! waar is mijn bruidegom?

”Has tibi plangendo lugubria pectora lassas
infelix tendo trans freta longa manus;

hos tibi - qui superant - ostendo maesta capillos!
per lacrimas oro, quas tua facta movent -

flecte ratem. Theseu, versoque relabere vento’
si prius occidero, tu tamen ossa feres! (vss. 145/7-152)

Van over ’t ruim der zee reik ik u de/e handen,
Reeds mat, van de open borst met vuisten blaauw te slaan;

En wijs u ’t vlottend hair verstrooid langs deze stranden,
En wat op ’t raadloos hoofd mijn wanhoop mocht ontgaan,

De smeek u, Theseus, ja! om zoo veel tranenbeken,
Als gy mijn oog ontperste, in droefheid blind geweend:

Wend, wend uw steven om; keer herwaart op dit smeeken;
En, koomt mijn dood u voor, vergader mijn gebeent’! (1820)

Conclusie

Overzien wij de vaderlandse traditie in het genre, dan laten zich twee lijnen duidelijk
onderscheiden. Enerzijds is daar de traditie van het literaire spel, vol navolging, wed-
ijver en parodie, en vooral bedoeld voor de kring van ingewijden - met terloopse poli-
tieke bijmotieven. Deze lijn treffen wij het duidelijkst bij de Latijn-schrijvende huma-
nisten: Dousa, Grotius, Meursius, Heinsius, Barlaeus. Anderzijds is daar de moralise-
rende, opvoedende, bijbelse en religieuze traditie. Daarvoor kunnen wij het best te-
recht in de landstaal, bij Vondel en Cats.

Voor nadere bestudering van het genre adviseer ik Heinrich Dörrie. Der Heroïsche Brief, Bestandsaufname,
Geschichte, Kritik einer humanistisch- barocken Literatur-gattung, Berlin 1968; zoals reeds werd gezegd is
zijn opgave aangevuld door J. IJsewijn in Neo-latin News XVII (1969), pp. 39-40 en Leuvense Bijdragen 59
(1970), pp. 66-69, en te leggen naast J.C. Arens, ‘Christelijke Heroiden vóór Vondels Maagdebrieven’, in
Spiegel der Letteren 8, 1965, pp. 212-215.
Voor Grotius’ heroides zie men mijn Poetry/Dichtwerken Hugo Grotius, 1.2.3, Assen 1988, pp. (149]-192 en
E. Rabbie, ‘Don Carlos in Tongeren’, in Grotiana N.S. vol. 9/10 (1988-89).
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Ammianus Marcellinus (ca. 330 - ca. 400), uit wiens geschiedwerk hieronder een
fragment in vertaling volgt, zal voor de meeste lezers van dit tijdschrift niet meer zijn
dan een naam, en dat nog pas sinds enkele seconden. Dat is geen schande; ook voor
veel classici is hij een gesloten boek. Vreemd is het wel, want hij verdient om het be-
lang van de door hem behandelde periode, de reikwijdte van zijn werk en zijn
kwaliteiten als historicus een plaats in de toch al schaars bezette eredivisie van Ro-
meinse geschiedschrijvers naast en na Sallustius, Livius en Tacitus. Dat Ammianus
zoveel minder bekend is dan deze drie klassieke auteurs is vooral daaraan te wijten
dat de Late Oudheid nu eenmaal lange tijd een relatief verwaarloosd terrein is ge-
bleven1. Verder heeft zijn barokke stijl, waarover later meer, stellig veel lezers afge-
schrikt.

Van de 31 boeken waarin hij de geschiedenis van het Romeinse rijk sinds het begin
van de regering van Trajanus (98 na Chr.) behandelde, zijn ons de boeken 14-31
overgeleverd die de jaren 353 - 378 bestrijken. Het beginpunt is weloverwogen ge-
kozen, omdat het werk van zowel Tacitus als de keizerbiograaf Suetonius daar ein-
digde. Hetzelfde geldt voor het eindpunt. Het jaar 378 is gemarkeerd door de catastro-
fale nederlaag bij Adrianopel tegen de Gothen, waarbij de Romeinse aanvoerder, kei-
zer Valens, om het leven kwam. Twee belangrijke gevolgen van deze veldslag waren
dat de plaats van Valens werd ingenomen door Theodosius de Grote, onder wiens
regering Ammianus zijn werk geschreven heeft, en dat de Gothen vaste voet kregen
op Romeins grondgebied, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot de inname van Rome
door de Gothen onder aanvoering van Alarik in 410.

In de bewaard gebleven boeken neemt keizer Julianus, door de christenen bijge-
naamd de Afvallige, een centrale plaats in. Ammianus, die een hoge cavalerie-officier
was, maakte deel uit van zijn staf tijdens de jammerlijk mislukte expeditie tegen Per-
zië2, die eindigde met de dood van Julianus zelf in 363. Hij heeft Julianus dus van nabij
meegemaakt en is diep onder de indruk geraakt van zijn karakter, zijn eruditie en zijn
kwaliteiten als militair die deze intellektueel tegen ieders verwachting tijdens de oor-
log tegen de Alamannen in de jaren vijftig in Gallië aan de dag legde. Nu was Julianus
natuurlijk een fel omstreden figuur, die door de christenen, vanwege zijn poging de
verbreiding van het christendom te stuiten, als een baarlijke duivel werd voorgesteld,
terwijl een heidens auteur als Libanius hem idealiseerde. Maar ook in het nog steeds
overwegend heidense senatoriale milieu in Rome werd over de jonggestorven keizer
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niet in alle opzichten gunstig geoordeeld. Julianus heeft nooit ook maar een beleefd-
heidsbezoek aan Rome gebracht en was “Helleen” (zoals hij het zelf noemde, met de
connotatie van Grieks patriottisme en heidendom) in hart en nieren. Bovendien gold
zijn agressieve anti-Perzische politiek ongetwijfeld als een punt in zijn nadeel in de
jaren tachtig, toen de relatie met Perzië zeer verbeterd was. Een mogelijke verklaring
waarom Ammianus, zelf uit Antiochië afkomstig en dus Grieks opgevoed, zijn ge-
schiedwerk in Rome en in het Latijn heeft geschreven is dat hij zijn, overigens zeer
genuanceerde, pleidooi voor Julianus heeft willen richten op dit heidense senatoriale
milieu in Rome.

Wat de reikwijdte van zijn werk aangaat, Ammianus laat de handeling steeds ver-
springen van de oostelijke naar de westelijke rijkshelft en verfraait zijn geschiedver-
haal met tal van uitweidingen van sociale, geografische en natuurwetenschappelijke
aard. Hij kent de gebieden waar zich de handeling afspeelt bijna allemaal uit eigen
aanschouwing. Als officier heeft hij in Italië, Gallië, Klein-Azië, Syrië en Mesopo-
tamië gediend en na zijn ontslag uit het leger nog Thracië, Griekenland en Egypte
bezocht. Hij is daardoor vermoedelijk van alle geschiedschrijvers uit de Oudheid de
meest bereisde.

Rome staat, dat zal duidelijk zijn, bepaald niet voortdurend in het centrum van de
belangstelling, wat in overeenstemming is met de sterk verminderde politieke bete-
kenis van de stad. Toch is de gevoelsmatige waarde van de bakermat van het impe-
rium nog wel zo groot dat Ammianus de stadsprefecten (pim. burgemeesters) van Ro-
me afzonderlijk behandelt, iets wat hij bij geen enkele andere stad doet3. Het vertaal-
de fragment dat hieronder volgt is een van de twee grote digressies over de toestand in
Rome. Evenals bij de tweede Rome-excurs in 28.4 is de korte beschrijving van een
stadsprefectuur uitgangspunt voor een algemene beschouwing over handel en wandel
van de Romeinen.

De kwaliteiten van Ammianus als historicus zijn al geroemd door Gibbon (de auteur
van het 18e eeuwse standaardwerk Decline and Fall of the Roman Empire), die met
name zijn onvooringenomenheid prijst4. Het duidelijkst blijkt die eigenschap uit de
manier waarop hij zijn held Julianus, waar hij dat nodig oordeelt, bekritiseert. En dan
gaat het niet alleen om betrekkelijk onschuldige zaken als Julianus’ gebrek aan ge-
voel voor decorum en ceremonieel, maar ook om essentiële onderdelen van zijn be-
leid, zoals zijn besluit Perzië binnen te vallen, ondanks reeksen van ongunstige voor-
tekens, en zijn tegen de christenen gerichte cultuurpolitiek. Daarnaast verdient Am-
mianus bewondering om de vaste greep die hij heeft op de gecompliceerde politieke
en militaire ontwikkelingen in de roerige tweede helft van de vierde eeuw en om de
geordende manier waarop hij ze aan de lezer presenteert. Het is niet alleen, maar wel
in belangrijke mate aan hem te danken dat we een relatief scherp beeld hebben van
deze periode.

Ammianus’ stijl heeft zijn reputatie, zoals gezegd, weinig goed gedaan. Het ligt
voor de hand dat te verklaren uit het feit dat het Latijn niet zijn moedertaal is. Inder-
daad doet zijn taal vaak aan Grieks denken, met name in het gebruik van de werk-
woordstijden en de frequentie waarmee hij participium-constructies bezigt. Toch
staat hij met zijn breedsprakigheid, zijn voorliefde voor gezochte metaforen, zijn lange
volzinnen, steeds weer uitgebreid met bijzinnen en participia, zijn halsstarrige onwil
om ooit iets bij de naam te noemen niet alleen5. Diezelfde kwalijke eigenschappen
vertoont het Latijn van de bureaucratie uit zijn dagen, dat we kennen uit de Codex
Theodosianus. Behalve door dit ‘Roman bureaucratese’ is Ammianus’ stijl beïnvloed
door zijn lektuur van klassieke auteurs. Cicero en Vergilius voorop, aan wie hij te pas
en te onpas zinswendingen ontleent. Hij geurt überhaupt graag met zijn eruditie en
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illustreert zijn relaas vaak met exempla uit de geschiedenis van Griekenland en Rome.

De houding van Ammianus tegenover de stad Rome en haar inwoners is ambivalent.
Aan de ene kant spreekt hij herhaaldelijk van de onvergankelijkheid van Rome en
noemt hij de stad de “haardstede van het imperium en van alle deugden”. En in zijn
bericht over de intocht in Rome van keizer Constantius (16.10) zijn geen superlatie-
ven sterk genoeg om de pracht van de monumenten te beschrijven. Anderzijds spreekt
hij met wrevel en minachting over het gedrag van sommige leden van de Romeinse
aristocratie en van het gepeupel van de stad. Die tweeslachtigheid is niet moeilijk te
begrijpen. Juist door zijn besef van de grote symboolwaarde van Rome als hart van het
imperium zijn Ammianus1 verwachting ten aanzien van haar bewoners te hoog ge-
spannen en is een teleurstelling onvermijdelijk. We mogen aannemen dat de passage
over de “man van stand uit de provincie” (par. 12 e.v.) geïnspireerd is door Ammianus’
eigen ervaringen toen hij zich in de jaren tachtig in Rome vestigde. Het aristocratisch
dédain waarmee de vreemdeling in Rome behandeld wordt, de geringe waardering
voor ‘Bildung’, de voorkeursbehandeling die balletmeisjes krijgen tijdens een periode
van voedselschaarste6, het zal hem allemaal vermoedelijk diep gestoken hebben. Het
kontrast tussen verwachting en werkelijkheid en de frustratie die daaruit voortkomt,
vormen samen een goede voedingsbodem voor satire. En inderdaad doet Ammianus’
beschrijving van de Romeinen sterk aan het werk van de satirici denken, in het bijzon-
der aan Juvenalis. Dat komt niet alleen door de overeenkomst in thema’s, zoals heb-
zucht, ijdelheid, vertoon van rijkdom, maar evenzeer door de manier van beschrijven.
De ondeugden worden niet in abstracte bewoordingen gehekeld, maar in kleine, zeer
beeldende, tafereeltjes aanschouwelijk aan de lezer voorgesteld.

Ammianus begint zijn zedenschets, na twee inleidende paragrafen, met een lang
uitgesponnen vergelijking tussen de perioden in de Romeinse geschiedenis en de fa-
sen in het menselijk leven. Deze ‘Lebensaltervergleich’ vinden we onder andere bij de
tweede-eeuwse historicus Florus en bij de christelijke auteur Lactantius uit het begin
van de vierde eeuw, die als bron Seneca noemt. Een dergelijke vergelijking is in de
grond natuurlijk pessimistisch. De Romeinse geschiedenis is net als het menselijk
leven een opgaan, blinken en verzinken. De christelijke auteur zet de gedachtengang
zonder plichtplegingen tot zijn logische slotsom voort en zegt: “wat rest er dan nog,
behalve dan dat op de ouderdom de dood volgt?” Die conclusie is voor Ammianus
met zijn vertrouwen in Roma Aeterna onaanvaardbaar. Vandaar dat hij de ouderdom
van de stad niet voorstelt als een periode van verval, maar als de vredige bekroning
van een bewogen leven. Zo plaatst hij zijn uiterst kritische beschouwingen over de
laag bij de grondse realiteit van Rome tegen de achtergrond van een hooggestemd
ideaalbeeld.

Ammianus Marcellinus Res Gestae 14.6

1. In deze tijd bestuurde Orfitus krachtens zijn bevoegdheid van prefect de Eeuwi-
ge Stad. Hij ging in zijn aanmatiging de grenzen van de hem toevertrouwde waardig-
heid verre te buiten. Intelligent was hij wel en in juridische aangelegenheden bepaal-
delijk een expert, maar hij miste de verfijnde eruditie die men bij een edelman zou
mogen verwachten. Tijdens zijn bestuur kwam het tot ernstige uitbarstingen van volks-
woede door een tekort aan wijn, waardoor het gepeupel, verzot als het is op gulzig
drankgebruik, veelvuldig tot ernstige onlusten wordt opgezweept.

2. Nu kan ik mij voorstellen dat deze of gene vreemdeling die dit boek wellicht zal
lezen, zo mij deze eer te beurt valt, zich zal afvragen, hoe het komt dat mijn relaas, zo
dikwijls als ik te spreken kom over gebeurtenissen in Rome, over niets anders gaat
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dan rellen en kroegen en soortgelijke minderwaardige dingen. Ik zal de redenen hier-
van in het kort aanduiden, zonder op enig punt opzettelijk van de waarheid af te wij ken.

3. In de tijd dat Rome, dat leven zal zolang er mensen zijn, bij de dageraad van zijn
geschiedenis oprees om zijn stralen over de hele wereld te doen schijnen, sloten Vir-
tus en Fortuna, zelden eensgezind, een verbond van eeuwigdurende vrede ten einde
zijn luisterrijke wasdom te bevorderen7. Zou een van beide verstek hebben laten gaan,
dan had Rome de hoogste volmaaktheid nooit bereikt.

4. Het volk van Rome doorstond van zijn geboorte tot het eind van de kinderjaren,
een periode van ten naaste bij driehonderd jaar, gevechten rond de muren. Daarna, bij
het ingaan van de volwassenheid, na allerlei rampspoed in de oorlog stak het de Alpen
over en de zee. Eenmaal volgroeid en in de kracht van het leven, verwierf het in alle
streken die de onmetelijke aarde bevat lauweren en triomfen. Toen het al tot de ouder-
dom neigde en meer dan eens alleen nog door zijn grote naam zegevierde, trok het
zich terug om een leven te leiden van rust.

5. Zo legde de eerbiedwaardige stad, na de trotse nekken van woeste volkeren te
hebben gebogen en wetten te hebben gegeven als onvergankelijke hoekstenen en
plechtankers van de vrijheid, het beheer van haar nalatenschap als een sobere, wijze
en rijke moeder in de handen van haar zonen, de keizers.

6. En nu mag het zo zijn dat de stemdistricten sinds lang werkeloos zijn, dat de cen-
turiën8 hun wedijver gestaakt hebben en het gedruis van de verkiezingsstrijd is ver-
stomd om de volmaakte rust van Numa’s regering te doen weerkeren9, toch ziet het
mensdom aan alle kusten, in alle hoeken der aarde naar haar op als gebiedster en vor-
stin en alom is het gerespecteerde gezag van de grijze senaat en de naam van het Ro-
meinse volk voorwerp van bewondering en ontzag.

7. Het schitterende blazoen van deze groeperingen10 wordt echter ontsierd door de
wanordelijke lichtzinnigheid van enkelen die zich er geen rekenschap van geven waar
zij geboren zijn en afglijden naar wangedrag en bandeloosheid, als was hun de vrije
hand gegeven zich te misgaan. Leert ons de dichter Simonides niet dat wie in vol-
maakt geluk wil leven daartoe allereerst een roemrijk vaderland behoeft11?

8. Sommigen van deze mensen zetten hun zinnen op standbeelden, denkende dat zij
daardoor altijd in de herinnering zullen voortleven, alsof die levenloze bronzen maak-
sels hun meer profijt zullen brengen dan het besef eervol onjuist te hebben gehandeld.
Zij geven zich moeite die beelden met bladgoud te bekleden, wat voor de eerste maal
aan Acilius Glabrio vergund is, nadat hij door zijn diplomatieke en militaire ver-
diensten koning Antiochus had verslagen12. Hoe eervol het is deze onbeduidende en
kleine dingen te versmaden en de lange, steile weg naar de ware roem te beklimmen,
om met de dichter uit Ascra te spreken13, heeft Catode censor gedemonstreerd. Op de
vraag waarom hij geen standbeeld had en zoveel anderen wel, antwoordde hij: “Lie-
ver wil ik dat goede mensen zich afvragen waarom ik deze eer niet verkregen heb dan
dat ze zich er in het verborgene over verbazen dat hij mij is toegekend. Dat zou veel
erger zijn”.

9. Anderen stellen er de hoogste eer in statiekarossen van ongekend formaat te be-
zitten en pronkgewaden waarmee zij iedereen de loef afsteken. Ze zweten onder de
last van zijden capes, zo buitengewoon fijn geweven dat de wind er doorheen blaast,
en die ze over hun hoofd heen aantrekken en tegen hun keel dichtsnoeren. Met drif-
tige rukjes, vooral van hun linkerhand14, laten zij die gewaden uitwaaieren, opdat de
lange franje tot zijn recht komt en het licht op hun onderkleed valt waarin met draden
van contrasterende kleur allerlei diergestalten zijn ingeweven15.

10. Weer anderen geven, zonder dat iemand daarom vraagt, met een gemaakt
strenge gezichtsuitdrukking buitensporig hoog op van hun bezittingen en noemen een
veelvoud van de werkelijke jaarlijkse opbrengst van hun, naar zij menen, vruchtbare
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landerijen. Zij pochen dat zij die in overvloed bezitten van waar de zon opgaat tot
waar hij ondergaat. Ze zijn ongetwijfeld vergeten dat hun voorouders, aan wie het
Romeinse rijk zijn omvang dankt, niet schitterden door rijkdom, maar in verbitterde
oorlogen alles wat hun in de weg stond door hun dapperheid overwonnen, zonder dat
zij zich door hun geld, hun levenswijze of hun eenvoudige kleren van gewone sol-
daten onderscheidden.

11. Om die reden moest er geld worden ingezameld om de grote Valerius Publicola
te begraven, werd de berooide echtgenote van Regulus met haar kinderen door giften
van vrienden van haar man onderhouden en ontving de dochter van Scipio een bruids-
schat uit de staatskas, omdat de senaat zich ervoor schaamde dat het meisje in de bloei
van haar jaren zo lang moest wachten door de afwezigheid van haar onbemiddelde
vader.

12. Maar tegenwoordig, als je als man van stand uit de provincie voor de eerste
maal je opwachting maakt bij een steenrijke en daardoor zelfingenomen man, zul je
als een lang verwachte vriend worden ingehaald. Overstelpt met vragen en ge-
dwongen te liegen16, zul je je erover verbazen dat jouw onbeduidende persoon door
een hooggeplaatst iemand die je nooit eerder gezien heeft met zoveel égards behan-
deld wordt, zodat je vanwege al die door jou als uitzonderlijk beschouwde vriendelijk-
heid er spijt van krijgt datje niet tien jaar eerder naar Rome bent gekomen.

13. Als je dan, gesterkt door zoveel hartelijkheid, de volgende dag hetzelfde doet,
zullen ze je, als was je een onbekende, ongenode gast, laten wachten, waarbij de man
die je gisteren nog aanmoedigde om te komen er tijdenlang niet op kan komen wie je
bent en waar je vandaan komt. Herkent hij je dan eindelijk en word je in de vrienden-
kring opgenomen, dan kun je driejaar lang vol toewijding ‘s morgens voor de ochtend-
begroeting komen zonder één keer over te slaan. Maar blijf je net zoveel dagen weg,
dan kun je bij terugkeer van voren af aan beginnen, zonder datje gevraagd wordt
waar je geweest bent. En als je je dan niet van narigheid van hem losmaakt, kun je de
rest van je leven ermee verdoen die ijspegel te ontdooien.

14. Maar wanneer er na een behoorlijke tussentijd weer zo’n eindeloos en onge-
zond diner wordt voorbereid, of de periodieke uitdeling van gratificaties, dan wordt er
moeizaam gedelibereerd of buiten degenen die recht hebben op een tegenprestatie
nog een vreemdeling moet worden uitgenodigd. Wordt na ampele beraadslagingen
besloten dat te doen, dan wordt er iemand gevraagd die de nacht doorbrengt bij wa-
genmenners op de stoep of die zich uitgeeft voor meesterdobbelaar of voorwendt dat
hij verstand heeft van occulte zaken.

15. Nuchtere, ontwikkelde mensen mijden zé immers als brengers van ongeluk
waar niemand wijzer van wordt. Daar komt dan nog bij dat de slaaf die de gasten aan-
dient, eraan gewend dergelijke gunsten voor geld te verkopen, tegen betaling bepaal-
de mensen zonder rang of stand bij de diners en de uitdelingen binnensmokkelt.

16. De zwelgpartijen aan tafel en de veelsoortige verlokkingen van de wellust laat
ik, om niet al te ver af te dwalen, onbesproken om daarop over te gaan dat sommigen
over de met kiezel geplaveide brede boulevards van de stad hun paarden zonder angst
voor gevaar voortjagen als waren ze ijlboden, dat de vonken eraf spatten, zoals men
zegt. Legers dienaren voeren ze in hun kielzog mee als roversbenden. Zelfs de hans-
worst Sannio, om met de komediedichter te spreken17, wordt niet thuis gelaten. Tal
van dames willen voor hen niet onderdoen en reppen zich gesluierd in gesloten draag-
stoelen door alle wijken van de stad.

17. En zoals generaals ervaren in de strijd hun beste troepen dicht opeen vooidan
Opstellen, dan de lichtgewapenden, daarachter de speerwerpers en tenslotte de reserve-
troepen om in noodgevallen te hulp te komen, zo stelt de majordomus, herkenbaar
aan de baton in zijn rechterhand, het stadspersoneel met pijnlijke zorgvuldigheid in
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slagorde op. Dan, als op het commando op te breken, zet zich naast de voorkant van
de karos de hele kleermakerij in beweging. Daarop volgt het beroete keukenpersoneel.
Erachter lopen door elkaar alle slaven, met nietsnutten uit het gepeupel in de buurt die
zich bij hen gevoegd hebben. Tenslotte de menigte eunuchen, gerangschikt van oud
naar jong, vaalbleek en akelig om te zien met hun misvormde ledematen. Waar men
ook gaat, ziet men hele stoeten van die verminkte mannen, zodat men de nagedach-
tenis van de legendarische koningin Semiramis vervloekt, die als eerste kinderen van
het mannelijk geslacht castreerde. Ze vergreep zich als het ware aan de natuur door
haar te dwingen af te wijken van haar aangewezen baan, de natuur die al in onze pril-
ste kinderjaren door de bronnen waaruit het zaad afkomstig is als door een woorde-
loos gebod te kennen geeft hoe wij ons moeten voortplanten.

18. Door dit alles gaan de weinige huizen die vroeger in aanzien stonden om de
ernstige beoefening van kunst en wetenschap tegenwoordig op in lamlendig, plat
vertier en weergalmen van zang en de klank van fluit en cither. Tenslotte haalt men in
plaats van de filosoof een zanger in huis en in de plaats van de leermeester in welspre-
kendheid een toneelleraar. De bibliotheken zijn voor altijd gesloten, als graftomben.
Men bouwt waterorgels, cithers zo groot als rijtuigen, fluiten en reusachtige decor-
stukken voor mime-voorstellingen.

19. Zo diep is de stad uiteindelijk gezonken dat nog niet zo lang geleden, toen we-
gens een gevreesd voedseltekort vreemdelingen op staande voet uit Rome werden uit-
gewezen, het handjevol beoefenaren van de vrije kunsten zonder enig respijt werd
weggejaagd, terwijl de begeleiders van mime-speelsters, echte en mensen die zich
voor de gelegenheid daarvoor uitgaven, mochten blijven, evenals drieduizend balle-
rina’s met hun corps de ballet en hun dansmeesters, zonder dat ze zelfs maar aan de
tand gevoeld werden.

20. Waar je ook kijkt, kun je vrouwen zien in menigte met krulletjes in het haar en
oud genoeg om, als ze getrouwd waren, drie kinderen te hebben, die met hun voeten
over de dansvloer zweven tot ze erbij neervallen, zich overgeven aan wervelende ron-
dedansen en zo de talloze scènes uitbeelden die voor het toneel zijn bedacht.

21. Het lijdt geen twijfel dat lang geleden, toen Rome alle deugden onderdak bood,
de meeste edelen vreemdelingen van goede familie met allerlei vormen van gast-
vrijheid bij zich hielden, zoals de Lotofagen bij Homerus deden met hun heerlijke
vruchten.

22. Tegenwoordig echter beschouwen sommigen in hun loze opgeblazenheid al
wat buiten de stadsgrens van Rome geboren is als nietswaardig, behalve mensen zon-
der kinderen en ongehuwden. Het is niet te geloven met hoeveel strijkages die in Ro-
me bejegend worden.

23. En omdat bij hen, zoals men zich kan voorstellen in de hoofdstad van de wereld,
besmettelijke ziekten zulke gevaarlijke vormen aannemen dat de hele medische stand
niet bij machte is ze zelfs maar te verzachten, hebben ze als veiligheidsmaatregel be-
dacht dat niemand een vriend die zo’n ziekte heeft, bezoekt. Een paar mensen die nog
voorzichtiger zijn, hebben daar nog een ander afdoend middel aan toegevoegd. Be-
dienden die ze hebben uitgestuurd om te informeren naar de gezondheid van kennis-
sen die aan de ziekte lijden, mogen pas in huis terugkomen nadat ze zich in het bad-
huis gereinigd hebben. Zo bang zijn ze voor een besmetting door een ziekte die ze al-
leen door de ogen van een ander hebben waargenomen.

24. Maar, ook al doen ze dit alles voor hun veiligheid, toch gaan sommigen, ziek en
wel, wanneer ze worden uitgenodigd voor een bruiloft, waar ze hun rechterhand mo-
gen ophouden voor een paar goudstukken, vol energie daar op af, al is het helemaal in
Spoletium. Dit zijn de manieren van de edelen.

25. Van de armen en de mensen van lage komaf overnachten sommigen in kroegen,
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anderen zoeken hun toevlucht onderde zeilen die in het theater voor schaduw zorgen
en die Catulus als eerste tijdens het jaar waarin hij aediel was, in navolging van het
decadente Capua, heeft laten spannen. Of zij maken ruzie onder het dobbelen, waar-
bij ze luidruchtig en onsmakelijk de lucht door hun neusgaten opsnuiven. Of, en dat is
hun grootste hartstocht, ze putten zich van ‘s morgens tot ‘s avonds bij regen of zonne-
schijn uit in gedetailleerde discussies over de sterke en zwakke punten van wagen-
menners en paarden. En het is werkelijk verbijsterend te zien hoe duizenden en dui-
zenden in koortsachtige spanning gespitst zijn op de afloop van de wagenrennen.

26. Deze en dergelijke dingen maken het onmogelijk dat er in Rome iets gebeurt
dat serieuze aandacht verdient. Ik moet dus terugkeren tot mijn onderwerp.

Ik dank Sé Lenssen voor haar kritische opmerkingen hij de vertaling.

1. De laatste tijd heeft Ammianus veel aandacht gekregen. Recentelijk zijn er nieuwe wetenschappelijke
edities van zijn werk verschenen in Duitsland (Teubner Verlag, ed. Seyfarth, 1978) en Frankrijk (in de
Budé-editie zijn tot dusver de boeken 14-19, 23-25 en 26-28 gepubliceerd). Een Duitse tweetalige
editie is vervaardigd door Seyfarth (Akademie Verlag, Berlin 19835 vier dln.). Een Engelse vertaling
(helaas onvolledig; de digressies zijn weggelaten) van de hand van W. Hamilton is verschenen in de
Penguin-reeks (1986). Een monumentale studie over Ammianus is J. Matthews. The Roman Empire of
Ammianus, London 1989. Nederlandse filologen en historici hebben zich niet onbetuigd gelaten. P. de
Jonge publiceerde tussen 1935 en 1982 zijn kommentaren op de boeken 14-19. M.EA. Brok behan-
delde de Perzische expeditie van keizer Julianus volgens AM (diss. Groningen 1959). Het werk van De
Jonge wordt voortgezet door J. den Boert, D. den Hengst en H.C. Teitler. Hun kommentaar op boek 20
verscheen in 1988.

2. In die hoedanigheid laat Gore Vidal, die Ammianus zeer grondig bestudeerd moet hebben, hem op-
treden in zijn roman Julian.

3. Deze aan Rome gewijde hoofstukken zijn bekommentarieerd door M.P. van de Wiel in haar dissertatie
Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae, Amsterdam 1989.

4. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ch. XXVI: “It is not without the most sincere
regret, that I must now take leave of an accurate and faithful guide, who has composed the history of his
own times. without indulging the prejudices and passions, which usually affect the mind of a contem-
porary. Ammianus Marcellinus..”

5. Een goed voorbeeld van dit laatste is de zin in de vertaalde tekst waarin Ammianus probeert duidelijk te
maken, waarom koningin Semiramis de natuur geweld aandeed door kleine jongens te laten castreren
(par. 17). Van pure kiesheid wordt de schrijver daar obscuur.

6. Dankzij een mededeling bij Ammianus’ tijdgenoot Symmachus kunnen we de hongersnood vermeld in
par. 19 dateren in 384.

7. In het geschrift van Plutarchus De fortuna Romanorum wordt de vraag besproken of het Romeinse rijk
zijn grootheid dankt aan de verdiensten van zijn bewoners (virtus) of aan geluk (fortuna). Ammianus
kiest als verklaring, weinig verrassend, voor een fortuinlijk samengaan van beide.

8. Met de “stemdistricten” (tribus) en de “centuriën” duidt Ammianus de comitia tributa en de comitia cen-
turiata aan, de volksvergaderingen uit de republikeinse tijd.

9. Hier wordt de rust van de keizertijd, na de woelige periode van de republiek met zijn fel bevochten ver-
kiezingen, vergeleken met de vredige situatie ten tijde van Numa Pompilius, de tweede koning en wet-
gever van Rome.
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10. Bedoeld zijn senaat en volk van Rome.
11. De toewijzing van deze uitspraak aan Simonides is vermoedelijk verkeerd. De samenhang met het

voorgaande is deze: Romeinen die zich niet overeenkomstig de waardigheid van hun stad gedragen
doen dat uit lichtzinnigheid Ze realiseren zich niet dat de schade die zij de gemeenschap toebrengen op
henzelf terugslaat.

12. Een typisch voorbeeld van Ammianus’ wat pedante vertoon van geleerdheid. Hij putte deze weetjes, net
als zijn exempla uit de geschiedenis aantoonbaar uit naslagwerken.

13. Hesiodus, Werken en Dagen, 289-90
Maar op de weg naar voorspoed hebben de eeuwige goden
het zweet gelegd; de weg erheen is lang en steil.                                                               (Vert. W. Kassies).

14. Vermoedelijk omdat men aan die hand de meeste ringen placht te dragen.
15. In de preek “Over de rijke man en de arme Lazarus” van bisschop Asterius van Apamea uit dezelfde tijd

worden zulke ‘changeant’ mantels van christenen met voorstellingen uit de Bijbel beschreven.
16. Vermoedelijk om geen al te onbetekenende indruk op de gastheer te maken.
17. Terentius De Eunuch 780, ‘Sannio past op het huis’.
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Bij de opgang naar de akropolis van Sparta ligt een indrukwekkende ringmuur (afb.
1). Deze muur is in een halve cirkel om een vooruitstekende terreinkern gelegd. De
bouwstijl wijst op een vroege datum van ontstaan: zonder cement of klampen zijn
enorme blokken van locale kalksteen (1.30 m hoog bij een lengte van 1.50 tot 3m en
een dikte van 0.40 m) op elkaar gestapeld. De basis van de ringmuur wordt gevormd
door drie inspringende treden. Daarop verheft zich een rij staande blokken (ortho-
staten), gevolgd door een rij liggende blokken van het fraaie grijsblauwe marmer, dat
in het nabije Taygetosgebergte wordt gedolven; dan volgt weer een rij van kalkstenen
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orthostaten (afb. 2). De bovenste afsluiting is niet bewaard. De ruimte tussen de muur
en het terrein was opgevuld met onbewerkte blokken kalksteen.

Onze verbazing over dit curieuze ronde bouwwerk neemt nog toe, wanneer wij de
diameter opnemen: 43.30 m. Deze is precies gelijk aan die van het Pantheon in Rome
en 1.30 m. groter dan die van de St. Pieterskoepel aldaar. Wat heeft de architect be-
zield, die in de 6e eeuw v. Chr. een dergelijke constructie aandurfde? Hem heeft zeker
geen koepel voor ogen gestaan als de genoemde in Rome. Waarschijnlijk heeft hij
niets anders willen doen dan een platform maken voor een belangrijk monument.
Daarop wijzen de constructie zelf én de centrale ligging ervan. Iedereen immers, die
de akropolis-hoogten wilde bezoeken (waarop de tempel van de stadsgodin Athena
Chalkioikos stond), moest dit monument passeren. Handig heeft de architect daarbij
gebruik gemaakt van de terreinomstandigheden: hij hoefde alleen maar een machtig
vooruitspringende landtong te fatsoeneren en een façade te geven.

Rest de vraag: wat stond er op het aldus verkregen gigantische podium? Een
antwoord op die vraag is al in 1893 gegeven, toen de Amerikaanse archeoloog Char-
les Waldstein (bekend als opgraver van het Heraion van Argos) met zijn mensen het
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eerste archeologische onderzoek ter plaatse had afgesloten. Hij publiceerde (in Ame-
rican Joumal of Archeology 8, 1893. 41 1) een plattegrond van het ronde gebouw (hier
afb. 3) en daarin enige zuilenbases (A), die hij nog in situ had aangetroffen. Verder had
hij in het centrum een diep gat gevonden en ter weerszijden daarvan een langgerekte
basis, mogelijk voor twee standbeelden (B). Dit waren zijn belangrijkste observaties.
Hij concludeerde dat er een paraplu-vormig dak, uitgaande van een enorme centrale
steunbalk en rustend op een kring van zuilen, op het podium had gestaan. Het zou te
ver voeren hier nader in te gaan op de technische problematiek die door de gegevens
in het veld en de conclusies van Waldstein wordt opgeroepen. Het belangrijkste is in
ons verband, dat we veilig kunnen aannemen dat een rond gebouw, een tholos of een
andere cirkelvormige constructie, in de oudheid het podium bekroonde.

Wat kan nu de functie en betekenis van dit moment zijn geweest? Op deze vraag zou-
den we het antwoord zeker schuldig moeten blijven, als Pausanias in de 2e eeuw na
Chr. niet een bezoek aan Sparta had gebracht en zijn bevindingen had gepubliceerd.
In het verslag van zijn systematische wandelingen door de stad, dat gelukkig geheel is
bewaard, vemeldt hij alle bezienswaardigheden. Onder al de door hem genoemde
tempels en openbare gebouwen is er slechts één, waarvan hij met zoveel woorden de
ronde vorm noemt (III, 12, 9). Een nauwkeurige topografische analyse van zijn tekst
maakt het mogelijk in het door hem genoemde ronde gebouw (ï�κïδÞµηµα περιæερÛς)
het door Waldstein opgegraven gebouw te herkennen. Tot deze conclusie was Wald-
stein trouwens ook al gekomen.

Twee belangrijke informaties koppelt Pausanias aan het ronde gebouw: Epimeni-
des had het laten bouwen en er stonden standbeelden in van Zeus Olympios en Aphro-
dite Olympia. Nieuwe raadsels! Epimenides is de bekende wonderdoener uit Kreta,
die ten tijde van Solon Athene had gereinigd en bevrijd van een pest-epidemie. Op zijn
naam stonden nog meer wonderbaarlijke zaken. Zijn vader had hem als jongen het
veld ingestuurd om schapen te hoeden. Op weg daarheen viel hij ‘s middags in een
grot in slaap. Pas na 57 jaren werd hij wakker. Toen hij zijn schapen zocht, vond hij ze
niet en bij thuiskomst in het vaderlijk huis zag hij zijn jongere broer als grijsaard te-
rug. In dit kader past ook de overlevering die zegt dat zijn ziel zijn lichaam kon verla-
ten en weer daarin terugkeren wanneer hij maar wilde. In totaal zou hij 157 j aren oud
zijn geworden (de slaapperiode inbegrepen). Naast deze shamanistische praktijken
worden door de antieke overlevering (Diogenes Laërtius en anderen) ook gewone
reinigingshandelingen, meestal passend in een politieke context, aan hem toegeschre-
ven. Daartoe behoort de reeds genoemde in Athene, die door sommige moderne
onderzoekers als historisch mogelijk wordt beschouwd. In Athene zou hij altaren en
tempels hebben laten bouwen.

Het optreden van Epimenides in Athene is beter bekend en vaker besproken dan dat
in Sparta. Toch is juist zijn verschijning in Sparta van groot historisch belang, als wij
bereid zijn de desbetreffende overleveringen te aanvaarden en te combineren. Be-
halve als opdrachtgever voor de bouw van de ronde tempel voor Zeus Olympios en
Aphrodite Olympia zou Epimenides in Sparta zijn opgetreden als voorspeller de ne-
derlaag die de Spartanen bij Orchomenos tegen de Arkadiërs leden, was doorhem aan-
gekondigd (Diogenes Laërtius I, 114-115). Het betreft hier waarschijnlijk één van de
nederlagen die de Spartanen in de eerste helft van de 6e eeuw, bij hun pogingen Arka-
dië te onderwerpen, te slikken kregen (vgl. de toespeling bij Herodotus I, 65, 1). Be-
langrijker voor ons is echter de overlevering die zegt dat Epimenides in Sparta begra-
ven was (Diogenes Laërtius I, 115). Volgens Pausanius (III, 11, 11) was zijn graf te
zien in het oude ambtsgebouw van de Ephoren aan de markt te Sparta. Vooral dit laat-
ste interesseert ons: waarom was hij juist in die Ephorie begraven? Het moderne ant-
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woord luidt: omdat hij zich voor de Ephoren, in hun strijd om de macht met de ko-
ningen, bijzonder verdienstelijk had gemaakt. Reeds in de vorige eeuw werd door de
Duitse oud-historicus Max Duncker, in zijn Geschichte des Altertums (Berlijn 1857, IV,
367) de theorie opgesteld, dat Chilon, de grote hervormer van het 6e eeuwse Sparta
en bewonderaar van Solon, diens voorbeeld had gevolgd en de religieuze autoriteit
van Epimenides in het geweer had geroepen om zijn hervormingen door te zetten.
Deze om vele redenen aantrekkelijke theorie houdt rekening met de in heel Grieken-
land in de 6e eeuw aanwezige dreiging van staatsgrepen door aspirant tirannen. Deze
meestal uit de adel voortkomende opportunisten grepen de macht zodra zij, gesteund
door ontevreden bevolkingsgroepen, hun kans schoon zagen. In Sparta bestond een
dergelijke dreiging vooral van de kant van de beide koningen. Hun in vroeger eeuwen
reeds sterk beknotte macht konden zij, steunend op hun religieuze en militaire voor-
rechten, gemakkelijk tut een absolute macht, c.q. tirannie, uitbreiden. Chilon, die in
556/5 zelf Ephoor werd, moet al eerder tegen dat ge vaar zijn opgetreden, en wel door
de macht der Ephoren tegenover de koningen uit te breiden. De uit het volk gekozen
vijf Ephoren vormden de enige garantie, tegenover de koningen en de adel, voor een
evenwichtig bestuur.

Het zou te ver voeren hier alle aan Chilon toeschrijfbare wijzigingen in de Spar-
taanse grondwet ten gunste van het Ephoraat te behandelen. We moeten volstaan met
de in dit kader passende interpretatie van onze ‘curieuze tholos’. Volgens Duncker
was het dit heiligdom (samen met een eveneens op instigatie van Epimenides ge-
bouwde tempel voor de Kretensische godin Pasiphae, waarin de Ephoren om de 8 ja-
ren een droomorakel raadpleegden, om zodoende een greep te krijgen op het gedrag
van de koningen), waaraan het Ephoraat de religieuze sanctie ontleende, die nodig
was om tegenover de religieuze autoriteit van de koningen stand te houden, jazelfs die
te overvleugelen.

Indien deze theorie juist is dan zijn wij een stap dichter bij een begrip van het ronde
gebouw, al blijven we zitten met die uiterst ongewone combinatie van Zeus Olympios
en Aphrodite Olympia. Nergens heb ik een bevredigende verklaring voor dit goden-
paar in Sparta kunnen vinden. Wat kan Epimenides bewogen hebben juist deze goden
aan de ingang tot de akropolis in zo’n indrukwekkend monument als het ronde ge-
bouw te installeren? De weinig orthodoxe combinatie zou beschouwd kunnen wor-
den als een concessie aan de mystieke opvattingen van sommige religieuze stro-
mingen, zoals die van de Orphici, die in de 6e eeuw v. Chr. populair waren. Van zo’n
stroming in Sparta getuigt de eveneens in de 6e eeuw gestichte eerste tempel van Dio-
nysos. Deze lag niet ver van het ronde gebouw, op een zuidoostelijke uitloper van de
akropolis-hoogten, op de z.g. Kolona (Pausanias III, 13, 7).

Wie Zeus Olympios noemt, wordt meteen herinnerd aan de gigantische tempel
voor deze god, die de tirannen-familie van Peisistratos in Athene liet bouwen (de thans
nog staande zuilen buiten de stadspoort van Hadrianus behoren tot een herbouw van
deze keizer). Die tirannen, altijd erop uit populair te blijven, hebben in deze tempel,
behalve een prestige-project, mogelijk ook de verering voor een god willen reali-
seren, die het volk aansprak. De cultus van Zeus Olympios wordt door sommige mo-
derne interpreten met het Orphisme in verband gebracht, mogelijk niet ten onrechte.
Overigens had Zeus Olympios ook in Athene een ongewone godin naast zich: Gè
Olympia.

De vergelijking met de tempel van Zeus Olympios in Athene helpt ons wellicht ver-
der, ook al is men met de bouw daarvan, volgens moderne opvattingen, pas aan het
einde van de 6e eeuw, rond 515, begonnen. Indien het juist is, dat wij in Zeus Olym-
pios een ‘populaire’ god mogen zien, wordt begrijpelijk, waarom juist hij, in een on-
orthodoxe combinatie met Aphrodite, de macht juist van de Ephoren in Sparta kon
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waarborgen: hij kon het opnemen tegen de religieuze macht van de twee koningen,
waarvan de één traditioneel opperpriester van Zeus Lakedaimon en de ander van
Zeus Uranios was. De Zeus der Ephoren stond tegenover de tweevoudige Zeus der
koningen. De eerste kreeg, om zijn nieuwe glorie te accentueren, een enorm monu-
ment op een centraal gelegen plek: onze curieuze tholos. De enorme tempel van Zeus
Olympios in Athene diende echter, laten we dat niet vergeten, ter versterking van de
macht der tirannen, die te Sparta ter voorkoming van de tirannie: een fraaie para-
dox.

Verwijzingen Voor een recente topografische analyse, waarin ook de ligging van het ronde gebouw te Spar-
ta wordt behandeld, zie C.M. Stibbe, Beobachtungen zur Topographie des antiken Sparta, Bulletin Antieke
Beschaving 64 (1989) 61-99. Over Chilon: C.M. Stibbe, Chilon of Sparta, Mededelingen van het Neder-
lands Instituut in Rome, XLVI, N.S. 11 (1985) 7-24. Over de tempel van Zeus Olympios in Athene: Joh. S.
Boersma, Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C. (1970) 25. Over de orphische achtergrond
ervan: G. Weker, Das Olympieion in Athen, Athenische Mitteilungen 47 (1922) 70-71; ook W.K.G. Guthrie,
Orpheus and Greek Religion (1952 2) 106-107; O. Kern. Orphicorum Fragmenta (1922) 90. no. 21.
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Van het Parijse Gare Montparnasse bereikt men via de Avenue du Maine en de Rue du
Commandant René Mouchotte de Rue du Château. Aan deze straat ligt een van de
spectaculaire postmoderne constructies die de Catalaanse architect Ricardo Bofill in
en bij de Franse hoofdstad heeft opgetrokken: Les Echelles du Baroque. Een fors, licht
gebogen front dekt er een wooncomplex in twee delen, het ene gebouwd als (glazen)
omzoming van een groot gazon in de ovale vorm van een amfitheater (Place de Se-
oul), het andere gelegen rond het patroon van een antiek theater met cavea, orchestra
en proscenium. De delen worden van elkaar gescheiden en tegelijk weer met elkaar
verbonden door een tussenliggende passage. Ook verder springt in de vormgeving
van de constructie het gebruik van klassieke elementen aan alle kanten in het oog:
zuilen, metopen, timpanen, etc.

De volgende foto’s tonen alleen het exterieur, en dan nog slechts gedeelten ervan,
waardoor b.v. vragen naar wooncomfort en woongenot van de bewoners achter de
imponerende buitenkant grotendeels onbeantwoord blijven. De reacties op het nieu-
we classicistische bouwen en de activiteiten van Bofill zijn heel verscheiden en zowel
bij voor- als tegenstanders soms zeer toegespitst; de beoordelingen lijken te kunnen
lopen van fascistisch tot humaan, van reactionair tot uiterst modern. In Hermeneus
LVII l, februari 1985, p. 1-11 is het nieuwe classicisme al aan de orde gesteld door
M.A. Wes in een artikel met de titel Classicisme versus modernisme?, een artikel waar-
in ook aandacht wordt besteed aan het werk van Bofill, met name zijn project in de
Parijse voorstad Noisy Ie Grand, dat met een aantal foto’s wordt getoond.

Het Office de Tourisme de Paris kan de weg, ook die per trein, bus of metro, wijzen
naar alle constructies van Bofill die Parijs en zijn voorsteden (Saint Quentin en Yvelines,
Noisy le Grand, Cergy Pontoise) rijk zijn.
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Het ‘amfitheater’
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Details



De ‘Casa del Bicentenario’

Van alle tot nu toe blootgelegde huizen in Herculaneum is de in 1938 opgegraven
‘Casa del Bicentenario’, zo genoemd naar het feit dat 200 jaar tevoren het archeolo-
gisch onderzoek in dit gebied gestart was, zeker één van de meest interessante, niet
alleen vanwege de rijke aankleding van wanden en vloeren, maar ook vanwege de
plattegrond, de bouwgeschiedenis en de vondsten die erin gedaan zijn. De woning, die
dateert uit het begin van de eerste eeuw n. Chr., ligt aan de zogenaamde ‘Decumanus
Maximus’, een brede hoofdstraat die van oost naar west de stad doorkruist (fig. 1). Zij
vertoont het traditionele atrium-schema, een bouwvorm die in Herculaneum zeer
weinig wordt aangetroffen en zeker enige bevreemding wekt, wanneer men bedenkt
dat in deze plaats ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. reeds ge-
ruime tijd werd gewerkt met minder ‘ruimtevretende’ huistypes. Doch hoewel de plat-
tegrond enigszins ouderwets aandoet, blijkt ook in de Casa del Bicentenario het stre-
ven naar meer ruimte bespeurbaar in de vorm van een bovenverdieping over de ge-
hele lengte van het huis, die in verschillende appartementen was opgesplitst (fig. 2).
Twee ervan hadden hun toegang aan de straatzijde en besloegen samen het voorhuis,
het derde, aan de achterkant van het huis, was enkel van binnen uit bereikbaar, via een
trap naast het tablinum1.

In elk van de drie appartementen zijn opmerkelijke vondsten gedaan. Het eerste,,
met ingang nr. 18 (fig. 2B, a), was gedecoreerd met een wandschildering, waarin men
resten aantrof van een houten frame dat diende als omlijsting voor een deel van de
schildering; het gaat hier om een in een atelier vervaardigd ‘paneel’, een soort schil-
derij dat later in de rest van de wanddecoratie werd aangebracht. Deze vondst is één
van de zeldzame bewijzen voor het bestaan van atelierstukken en vergroot derhalve
onze kennis van de techniek van de Romeinse wandschilderkunst.

Het appartement aan de voorzijde van het woonhuis van de Casa del Bicentenario,
met de toegang in nr.16 (fig. 2B, b), is interessant door de aanwezigheid van een ge-
schilderd lararium, door de vondst van enkele sculpturen, maar vooral door een bron-
zen zegel dat hier is aangetroffen. Getuige de inscriptie moet dit het eigendom ge-
weest zijn van Publius Helvius Eros, waarschijnlijk een rijke vrijgelatene die zich een
woning aan een drukke straat in Herculaneum kon permitteren. We komen op deze
persoon nog terug.
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1. Overzicht van de huidige opgravingen in Herculaneum, met (1) de grote doorgangsstraat van oost naar west,
de zogenaamde Deciunanus Maximus, en (S) de ‘Casa del Bicentenario’. (Tek. E. J. Ponten)

2. De ‘Casa del Bicentenario’in Herculaneum.
Plattegrond van de begane grond (A) en van de
bovenverdieping (B): a, appartement
im’t de paneelschildering; b. appartement
vun P Helvius Eros; c. appartement met het ar-
chief (nr. 1) en het kruis (nr. 2). (tek. E.J. Ponten)

 



De meest spectaculaire vondsten
werden echter gedaan in het derde ap-
partement, aan de achterzijde van het
huis (fig. 2B, c). In deze eenvoudige wo-
ning, zonder prachtige muurschilderin-
gen of uitgebreide luxe, stuitte men vroeg
in 1938 op een vertrek, waarin een hou-
ten kast stond met een krukje ervoor en
aan de wand een kruisvormige afdruk in
een rechthoekig gestuct paneel (fig. 2B,
nr. 2; fig. 3). Vrijwel direct werd dit ge-
heel geïnterpreteerd door de leider van
de opgravingen, Amedeo Maiuri, als
een christelijke kapel, met een kruis aan
de muur en een soort altaar of bidstoel
ervoor. Hoewel in de loop der jaren ver-
schillende bezwaren geuit zijn tegen
deze theorie, blijven velen erin geloven;
of dit terecht is of niet, komt hierna nog
aan de orde.

Eerst richten we onze aandacht op
een andere vondst, die in het najaar van
1938 werd gedaan in hetzelfde apparte-
ment op de bovenverdieping van de
Casa del Bicentenario, ten oosten van
het tablinum (fig. 2B, nr. 1). Daar trof
men een houten kist aan met ca. 150
tabuiae ceratae, met was bestreken
schrijftabletten, die samen een privé-
archief vormden. Achttien van deze tabulac bleken bij elkaar te horen en de officiële
stukken te zijn van een proces uit het midden van de jaren ‘70 van de eerste eeuw n.
Chr., dat handelde over de rechtspositie van een jong meisje in Herculaneum. In de
moderne literatuur staat dit bekend als ‘het proces van Iusta’2.

Processtukken en hoofdpersonen

De hoofdpersonen in het proces - de ‘dramatis personae’ in de woorden van Vincenzo
Arangio Ruiz, de geleerde die het eerst en het meest over deze tabuiae geschreven
heeft - zijn te herleiden uit de verschillende soorten processtukken: er zijn 3 vadimo-
nia (dagvaardigingen) bewaard gebleven, 13 testimonia (getuigenverklaringen) en
één bewijs van vrijlating van een slavin. De eerste hoofdpersoon is Gaius Petronius
Stephanus, een welgestelde burger, die een kring van slaven en vrijgelatenen om zich
heen had. Vermoedelijk behoorde hij tot de handelsklasse en niet tot de hoogste kringen,
aangezien er geen ambtenaren met deze naam bekend zijn in Herculaneum. Zijn vrouw
heette Calatoria Themis. Deze naam duidt op een tamelijk lage komaf; te denken valt
aan een vrijgelatene van de ter plaatse niet onbekende gens der Calatorii. De derde
hoofdpersoon is een slavin van Petronius, Vitalis Petronia, die na verloop van tijd de
vrijheid kreeg, ofwel door zich vrij te kopen ofwel door de zogenaamde manumissio
vindicta, een officiële vrijlating volgens de Romeinse rechtsregels. Haar tussen 50 en
60 n. Chr. geboren dochter kreeg de naam Iusta; de vader van het meisje is onbekend.

Om deze Iusta nu draait het proces: ca. 20 jaar na haar geboorte - soms wordt ze
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3. Interieur van een kamer op de bovenverdieping
van de Casa del Bicentenario. De combinatie van
het meubilair en de kruisvormige afdruk op de muur
heeft in het verleden geleid tot de theorie vun een
‘christelijke kapel’.



aangeduid als puella (meisje), soms als mulier (vrouw) - wordt namelijk de vraag ge-
Steldofzij geboren is vóór de vrijlating van Vitalisoferna. In het eerste geval is zij een
vrijgelatene (liberta), in het laatste een vrijgeborene (ingenua). Het moge duidelijk
zijn dat Iusta’s voorkeur uitging naar de laatste mogelijkheid, omdat een vrijgelatene
weliswaar de vrijheid had, maar daarnaast ook nog talloze, vaak niet kinderachtige
plichten aan zijn of haar dominus/domino. De enige manier die het meisje restte om
duidelijkheid te krijgen in haar situatie c.q. haar recht te halen, was een proces aan te
spannen tegen Calatoria, die na de dood van Petronius als domina haar rechten wilde
doen gelden.

Uit de in tweevoud (voor Calatoria en baar procurator) bewaard gebleven dagvaar-
dingen, opgesteld op 6 september 75, lezen we dat op 3 december van dat jaar het
proces plaats zou vinden bij het tribunaal van de praetorop het Forum van Augustus
in Rome. Vermoedelijk is dit proces echter verschoven naar een andere datum, want
er is nog een tweede dagvaarding bekend, slechts bewaard in één exemplaar (voor de
procurator van Calatoria) en getekend op 12 maart 76, die bepaalt dat beide partijen
precies één jaar later moeten verschijnen op het Forum van Augustus, nu voor de tem-
pel van Mars Ultor.

Bij de eerste dagvaarding treedt Gaius Petronius Telesphorus, vrijgelatene van
Gaius Petronius Stephanus en zaakwaarnemer van de familie, op als procurator van
Calatoria, bij de tweede is hij vervangen door Marcus Calatorius Spendon, een vrij-
gelatene van de Calatorii. De reden voor deze vervanging en waarschijnlijk ook voor
de tweede dagvaarding is gelegen in de getuigenissen die zijn afgelegd tussen 6 sep-
tember en 3 december 75.

Getuigenissen

Van de 13 bewaard gebleven testimonia bleken er zeven nog - in meer of mindere ma-
te - leesbaar: vijf hiervan zijn ten faveure van Iusta, twee spreken in het voordeel van
Calatoria. Elke getuigenis werd door 7 personen ondertekend, waardoor, via proso-
pografisch onderzoek, enig inzicht verkregen kan worden in de maatschappelijke
achtergronden van beide partijen. Voor Calatoria getuigen met name ‘huisvrienden’,
variërend van analfabeten tot achtenswaardige burgers uit de gegoede middenklasse.
Maar ook Tusta weet zich gesteund door een opmerkelijk groot aantal sociaal hoger
gesitueerden uit Herculaneum, een teken dat zij niet zomaar een dochter van een (vrij-
gelaten) slavin was, maar veeleer tot hetzelfde milieu behoorde als Calatoria.

De belangrijkste getuige voor Iusta is echter Gaius Petronius Telesphorus, Calato-
ria’s eerste procurator! Uit zijn testimonium (tablet 16) blijkt dat hij de zijde kiest van
het meisje en daarmee lijnrecht tegenover zijn domina komt te staan. Letterlijk zegt
hij dat “Iusta de qua agitur ex Petronia Vitale colliberta mea ingenuam natam esse”,
ofwel dat “Iusta, over wie het hier gaat, als vrije geboren is uit Petronia Vitalis, die
samen met mij vrijgelaten is”. Vele speculaties zijn mogelijk over een dergelijke wij-
ziging van kamp en ondubbelzinnige stellingname tegen de vrouw des huizes. In de
literatuur over het ‘proces van Iusta’ vinden we meestal de veronderstelling terug dat
Telesphorus een meer dan normale relatie gehad moet hebben met Petronia Vitalis,
die hij colliberta mea noemt. En wat ligt dan meer voor de hand dan te vermoeden dat
hij de vader was van Iusta? Het zou verklaren waarom hij uiteindelijk partij kiest voor
het meisje: het was immers zijn kind! Al die tijd had hij niet officieel kunnen laten
merken dat Iusta zijn dochter was, uit plichtsbesef ten opzichte van Petronius en Ca-
latoria en uit lijfsbehoud (verlies van zijn positie); pas toen het werkelijk nodig was,
kwam hij er voor uit.

Deze theorie verklaart echter niet de houding van Calatoria, die tamelijk wraak-
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zuchtig tegenover Iusta en haar moeder lijkt te staan. Waarom zou zij dit doen, als
Iusta slechts een dochter is van twee vrijgelatenen van haar man? De enige oplossing
die overblijft en Calatoria’s gedrag volkomen begrijpelijk maakt, is een andere per-
soon in te vullen voor het vaderschap van Iusta: Gaius Petronius Stephanus! De gang
van zaken in huize Petronius tussen 50 en 75 laat zich dan ongeveer als volgt recon-
strueren.

Reconstructie van de gebeurtenissen

Omstreeks het midden van de 1ste eeuw n. Chr. krijgt Petronius Stephanus, een niet
onbemiddelde, geachte burger in Herculaneum. een slavin in zijn bezit, Vitalis ge-
naamd. Hij blijkt zeer gecharmeerd te zijn van deze vrouw en begint een verhouding
met haar. Daaruit wordt na verloop van tijd een dochter geboren, die van haar moeder
de veelzeggende naam Iusta krijgt. Vlak voor de geboorte ontvangt Vitalis van Petro-
nius de vrijheid volgens de regels van het Romeinse recht, zodat haar dochter als vrij-
geborene ter wereld zal komen. Het meisje groeit zonder problemen op - alsof zij doch-
ter des huizes was. De belangstelling van Petronius voor Vitalis zal Calatoria Themis,
Petronius’ vrouw, echter niet ontgaan zijn en Iusta zal zij met gemengde gevoelens
bekeken hebben.

Aan de rust in huis komt een einde, wanneer Petronius sterft en Vitalis haar kind
zelfstandig op wil voeden. De bindende, verzoenende factor die de sluimerende riva-
liteit tussen de twee vrouwen onderdrukte (Petronius), is nu verdwenen en plotseling
kan Calatoria haar ongenoegen in daden omzetten. Het verzoek van Vitalis om de in
het verleden gemaakte onkosten voor de opvoeding van Iusta zelf te vergoeden - hét
ultieme bewijs voor de ingenuitas van het meisje - wordt door haar geweigerd met de
mededeling dat Iusta vóór de manumissio van Vitalis geboren is en daarom als vrij-
gelatene beschouwd moet worden. De reactie van Vitalis op deze aanval kennen wij
niet; korte tijd later sterft zij en staat haar dochter er alleen voor in de strijd om ge-
rechtigheid. (Ironisch genoeg strijdt Iusta, de ‘rechtvaardige’, ook tegen de gerechtig-
heid: Calatoria Themis!). Gelukkig weet Iusta zich gesteund door talloze vrienden uit
de betere kringen van Herculaneum en uiteindelijk, in 75, spant zij een proces aan
tegen Calatoria om haar gelijk te krijgen.

Calatoria laat haar zaken behartigen door de vertrouwensman van de familie, Ga-
ius Petronius Telesphorus, een vrijgelatene van haar man. Als de getuigenverklarin-
gen vóór en tegen de ingenuitas van Iusta worden opgenomen, blijkt echter dat de
goede Telesphorus zijn geweten laat spreken boven de druk die zijn opdrachtgeefster
op hem uitoefent. Hij pleit voor ïusta, wier moeder gelijk met hem is vrijgelaten en
van wie hij de situatie beter begrijpt dan wie ook. Calatoria geeft haar wrokkige strijd
echter nog niet op: met een nieuwe zaakwaarnemer, Marcus Calatorius Spendon, een
vrijgelatene uit haar familie, wordt voor de tweede maal een datum vastgesteld waar-
op het proces in Rome, op het Forum van Augustus, plaats zal vinden. Precies eenjaar
na 12 maart 76 zullen de partijen elkaar treffen.

De afloop van het verhaal zullen we, jammer genoeg, wel nooit te weten komen,
want het archief bevat geen informatie over de gang van zaken tijdens het proces en
evenmin gerechtelijke uitspraken. Misschien was het nog niet zover in 79, maar ook is
het mogelijk dat het nooit tot een daadwerkelijk proces is gekomen. Het gegeven na-
melijk dat alle stukken betrekking hebben op de fase vóór het proces én het feit dat de
akten van beide partijen bij elkaar gevonden zijn, maken het zeer waarschijnlijk dat
er op een of andere manier een compromis gesloten is in het conflict. De vraag blijft
dan natuurlijk, waarom er alsnog een overeenstemming is bereikt. Is Calatoria’s wrok
uiteindelijk toch bekoeld geraakt? Of heeft zij inge/ien dat haar kansen om het proces
te winnen klein waren? Het antwoord op deze vragen moeten we schuldig blijven.
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Van wie was het archief?

Een vraag die mogelijk wel beantwoord kan worden, is wie de eigenaar was van het
archief en de laatste bewoner van de Casa del Bicentenario. Vaak is gedacht dat dit
Calatoria Themis is geweest: aan haar en haar zaakwaarnemer bijvoorbeeld waren
de vadimonia in het archief gericht en ook het huis zou wel toebehoord kunnen heb-
ben aan een gegoede middenklasse-burger. Echter, het feit dat in het archief nog vele
andere stukken lagen, veelal van juridisch-economische aard, waar noch Calatoria
noch haar man iets mee te maken hadden, maakt de suggestie gewettigd dat de kist
het bezit is geweest van een advocaat of notaris. We hebben al gezien dat het apparte-
ment aan de voorzijde bewoond werd door Publius Helvius Eros. Deze had, via een
deur op de begane grond van ruimte nr. 16, directe toegang tot het atrium en de rest
van het woonhuis (zie fig. 2A), inclusief het appartement boven, aan de zijde van het
peristylium. In het algemeen wordt hij nu beschouwd als de laatste eigenaar van de
Casa del Bicentenario en vermoedelijk ook van het archief. Felice Costabile houdt
het daarom zelfs voor mogelijk dat Eros de procurator is geweest voor lusta - hoewel
hij in geen enkele procesakte voorkomt - en, na de schikking in der minne, de belang-
rijkste stukken heeft bewaard, of liever, heeft laten bewaren door een slaaf of andere
ondergeschikte die in het tweede appartement op de bovenverdieping woonde3.

Het ‘proces’ en het ‘kruis’

Op grond van het bovenstaande kunnen we vaststellen dat het hele verhaal van lusta
zich dus niet heeft afgespeeld in de Casa del Bicentenario, maar elders in Hercula-
neum. Daarmee wordt ook een andere theorie de wereld uitgeholpen, namelijk dat
personen uit het proces wellicht aanhangers van het christendom waren. Deze theorie
gaat uit van de veronderstelling dat de hoofdrolspelers van het verhaal in hetzelfde
huis woonden als waar het archief gevonden was én van de gedachte dat het hiervoor
al genoemde vertrek met het kruis op de muur, gelegen op de bovenverdieping (fig.
2B, nr. 2; fig. 3), vlakbij de vindplaats van de kist met schrijftabletten, een christelijke
kapel was. Het eerste argument is nu ontkracht: de bewoners van de bovenverdieping
blijven voor ons anoniem. Maar ook of zij Christenen zijn geweest, blijft zeer de vraag.
Over het ‘kruis van Herculaneum’ zijn namelijk al heel wat studies verschenen, die
vaak zeer polemisch van aard zijn4. De centrale vraag in de discussie blijft steeds: is
het kruis aan de wand een christelijk symbool geweest of niet?

Voorstanders zeggen dat de dispositie van de ruimte (bidstoel, kast, gestuct paneel)
geheel gericht was op een speciaal, kruisvormig voorwerp dat was vastgenageld aan
de wand; waarschijnlijk is het bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 van de wand
gewrikt en als symbool van gelootmeegenomen. Omdat het kruis een christelijk sym-
bool was en al door Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs (I, 17, 18, 22-24) ge-
noemd wordt, nemen zij aan dat het voorwerp onderdeel vormde van een christelijke
cultusruimte. Het zou hier gaan om het vroegste archeologische bewijs van de aanwe-
zigheid van Christenen in Campanië, de streek waar Paulus aan land was gegaan
(Pozzuoli) op weg naar Rome.

Tegen deze theorie pleit echter dat het kruis pas veel later, vermoedelijk eind twee-
de/begin derde eeuw een christelijk symbool in de beeldende kunst is geworden5; het
lijkt onmogelijk dat het kruis van Herculaneum meer dan een eeuw een eenzame
pionier is geweest. Pas onlangs is evenwel het meest overtuigende bewijs ten nadele
van de christelijke interpretatie naar boven gekomen. Bij de opgraving van een villa in
Boscoreale, nabij Pompeii, is namelijk een houten schap gevonden - dat men heeft
kunnen bewaren d.m.v. een gipsafgietsel - waarvan de steun vrijwel dezelfde kruis-
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vorm heeft als die welke we in het vertrek in Herculaneum kunnen waarnemen6. Al
eerder was deze functie voor het ‘kruis’ gesuggereerd, maar overtuigende parallellen
ontbraken tot nog toe. Het verklaart veel beter waarom het kruis verankerd was in de
muur bij het gebruik als schap is dit nodig, bij het ophangen van een cultusobject niet.
Met de vondst in Boscoreale zijn nu vrijwel alle twijfels weggenomen en kunnen we
de theorie van een christelijke kapel op de bovenverdieping van de Casa del Bicen-
tenario in Herculaneum gevoeglijk terzijde schuiven.

Noten

1. Zie Maiuri (1958), pp. 222-239, met name pp. 234-239 (bovenverdieping).
2. Meest recente behandeling: Costabile (1987). Zie ook studies van Pugliese Carratelli (1948), Arangio

Ruiz (1974), Maiuri (1983) en Deiss (1985).
3. Costabile (1987), p. 226.
4. Zie hiervoor uitgebreid het boek van Lorenzo Falanga (1981) en het daarna nog verschenen nawoord

van deze schrijver op een postuum artikel van Heinz Kähler (1983).
5. Zie bijvoorbeeld Delling (1969), p. 118.
6. Een bericht van de opgraving, overigens zonder expliciete vermelding van de genoemde parallellie

tussen de kruisvormen, is te vinden bij De Caro (1983). Zie ook Falanga, L., nawoord bij Kähler (1983),
p. 303. Foto’s zijn helaas nog niet voorhanden.
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ADDENDUM
bij het artikel Themis en Iusta voor vrouwe Justitia’ (Hermeneus 62, nr. 3. pp. 196-
202)

Kort na het verschijnen van het bovengenoemde artikel was schrijver dezes in de ge-
legenheid de ‘Villa Regina’ in Boscoreale zelf te bezoeken en afbeeldingen te maken
in het gebouw. Bijgaand ziet U een foto (afb. 1) van het kruisvormige schap in vertrek
XII, de links van de ingang gelegen voorraadruimte; bij de opgraving vond men hier
het vaatwerk nog in de kasten. Van zeer veel voorwerpen, planten en dieren werden
(kwalitatief goede) gipsafgietsels gemaakt, die het inzicht in het functioneren van
deze agrarische villa sterk vergroten en bijvoorbeeld een studie van de vorm en de
techniek van het eenvoudige gebruiksmeubilair mogelijk maken. Ook zonder zo’n
studie valt echter eenvoudig te concluderen dat het (hier nogmaals afgebeelde) ‘kruis’
van Herculaneum (afb. 2) niets anders kan zijn dan een afdruk van eenzelfde soort
schap als in Boscoreale is gevonden.
Deze conclusie werd ook reeds getrokken door Wilhelmina F. Jashemski, op p. 65 van
haar artikel ‘Recently Excavated Gardens and Cultivated Land of the Villas at Bosco-
reale and Oplontis’ (in: Ancient Roman Villa Gardens, Washington DC 1987, pp. 33-
75), dat ik dank zij drs S. Mols en dr E.M. Moormann op het spoor ben gekomen. In
het artikel staat een afbeelding van het schap in Boscoreale (Fig. 16), die de laatste
opmerking van mijn noot 6 overbodig maakt.

Richard de Kind

addendum

1. Gipsafgietsel van een schap in de voorraadruimte
uit de’Villa Regina’ in Boscoreale.

2. Het zogenaamde ‘kruis van Herculaneum in een
vertrek op de bovenverdieping van de Casa del 
Bicentenario te Herculaneum.



In de oude geschriften van de monniken uit de vierde en vijfde eeuw komt een thema
voor dat in zijn concrete uitwerking raakvlakken vertoont met verhalen die reeds in
de profane Oudheid in omloop waren: het zoeken en hervinden van het verloren para-
dijs, waann onze stamouders of generaties uit de alleroudste tijden geleefd zouden heb-
ben. Zo parodieert Lucianus van Samosata (ca. 160 na Chr.) in zijn Ware Geschiedenis
o.a. dit soort wonderlijke verhalen. In de inleiding noemt hij als voorbeelden voor het
genre de verloren gegane geschriften van Ctesias over Indië en van Jambulus over een
eiland in de grote oceaan. Ons interesseert hier dat Lucianus in zijn ik-verhaal vol
wonderlijke belevenissen ook beschrijft hoe hij in het verre land van de Gelukzaligen
belandde (2,11): “Hun stad is helemaal van goud, ze is omringd door een muur van
smaragd. Er zijn zeven poorten, alle uit één plaat kaneel gemaakt. De fundamenten
en al het plaveisel binnen de muren zijn van ivoor. De godentempels zijn uit beryl ge-
bouwd en om de stad stroomt een rivier van de fijnste myrrhe, honderd koninklijke
ellen breed en vijf el diep, zodat men er gemakkelijk in kan zwemmen. Als baden heb-
ben ze grote glazen gebouwen, die verwarmd worden door het verbranden van ka-
neel. In plaats van water bevindt zich dauw in de badkuipen”1.

Een andere beschrijving van een paradijselijk oord vinden we in de levensbeschrij-
ving van Apollonius van Tyana door Philostratus (ca. 220 na Chr.). Volgens dit ver-
haal (2,3) lag in het verre Oosten een gebied waar de ware Indische wijzen leefden,
die nooit door Alexander onderworpen waren. “Hij zou dat ook niet gekund hebben,
want zelfs al beschikte hij over een legermacht met duizenden strijders als Achilles en
Ajax dan zou hij hun versterkte burcht niet hebben kunnen innemen. Want zij zijn het
niet die tegen hun belagers strijden, maar ze slaan hen terug met behulp van won-
derbaarlijke natuurfenomenen en bliksemschichten, want deze mensen zijn heilig en
de goden zijn op hun hand”.

Het verhaal dat Diodorus Siculus (eerste eeuw v Chr.) tegen het slot van het twee-
de boek van zijn Historische bibliotheek (2, 55-60) geeft, een beschrijving van een fa-
belachtig volk dat op een ver eiland “in de zuidelijke Oceaan” woont, wordt in de
mond gelegd van de koopman Jambulus. Met een gezel door de Ethiopiërs gevangen
genomen zou hij als reinigingsoffer voor dat volk dienen, zoals dat op bepaalde tijden
moest plaats vinden. Conform een orakelspreuk werden beiden in een bootje, rijkelijk
van proviand voorzien, de zee opgestuurd met de opdracht in zuidelijke richting te
koersen. Dan zouden ze een welvarend eiland met goede bewoners bereiken, die daar
een gelukkig leven leidden. Door hun opofferende tocht zou Ethiopië lange jaren van
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vrede en voorspoed kennen. Uitgebreid worden in enkele hoofdstukken de gebruiken
van de eilandbewoners geschilderd, hun ideaal klimaat, de overvloed van vruchten en
ander voedsel, hun gebruiken en de politieke ordening van dit Utopia. Na zeven jaar
moest Jambulus de terugtocht ondernemen. Hij leed schipbreuk op de kust van Indiê
maar kwam tenslotte weer behouden in Griekenland aan.

Christelijke voorstellingen: de Hof van Eden en Alexanders speurtocht

Volgens de oudste monniken was het paradijs te hervinden door een ascetische levens-
wijze. In hun binnenste wilden ze, zo leren ons tal van teksten, de paradijselijke toe-
stand herstellen, waarin Adam voor de zondeval leefde. De Bijbel schildert ons hoe
Adam vertrouwelijk met God omging in de paradijstuin; naar dit paradijselijk leven,
vrij van zorgen en met een rein geweten, streefde ook de monnik door verloochening
van de wereld, ascese en contemplatie. Zoals de toestand van onze stamouders vóór
de zondeval de oorspronkelijke was, zo was ook het paradijs het ware vaderland. Door
de heldhaftige beoefening van de ascese kon men anticiperen op wat ons deel zou zijn
in het toekomstig leven. De gedachte vatte post dat men reeds in deze wereld de oor-
spronkelijke schoonheid en harmonie van de ziel kon bereiken.

De voorstellingen die men in het oude christendom van het paradijs had waren aller-
minst eenvormig. Zo dachten sommigen dat het paradijs zoals dat in het boek Genesis
beschreven wordt, zich nog altijd ver weg op de aarde bevond. Men stelde zich voor
dat het op bijna onoverbrugbare afstand achter een onmetelijke woestijn lag. Ge-
woonlijk nam men aan - zo bijvoorbeeld ook de Geograaf van Ravenna - dat het ge-
legen was in het uiterste Oosten. Soms waagde een enkeling de gevaarvolle tocht naar
dit ongewisse en verre maar steeds weer lokkende land.

De tocht van Alexander naar het Oosten, tot voorbij de Indus, heeft zeer tot de ver-
beelding gesproken. Geen wonder dat deze naderhand een neerslag vond in allerlei
romantiserende verhalen, waarin ook fantastische fabeldieren niet ontbreken. Ons
interesseert hier het motief dat Alexander op zijn expeditie ook gepoogd zou hebben
de grenzen van de aarde en het daar dichtbij gelegen land van de Gelukzaligen te be-
reiken. Echo’s daarvan treffen we zelfs in christelijke teksten aan.

Beginnen we met een ten onrechte aan Basilius toegeschreven tekst, die voor het
eerst door Klotz uitgegeven is. In dit waarschijnlijk uit de vijfde eeuw na Chr. dateren-
de geschrift vinden we een beschrijving van de Macarini (de Gelukzaligen in het verre
Oosten) en een reisbeschrijving waarin de etappes vanaf de Hof van Eden tot het Ro-
meins Imperium aangegeven zijn2. De passage over de Gelukzaligen van dit in een-
voudige taal geschreven werkje luidt als volgt: “De Gelukzaligen in Eden hebben een
kerk, namelijk een berg uit één grote diamantmassa, zeven mijlen lang en drie breed.
Deze heeft zeven ofiferaltaren en de onderbouw telt 62 treden. Daar onder langs stroomt
de rivier, die uit het paradijs komt. Vanaf dat punt vertakt hij zich in vier stromen. Naar
het Zuiden stromen de Geon en de Phison, naar het Noorden de Tigris en de Euphraat.
De bewoners van dat land voeden zich met vruchten, wilde honing, natuurlijk meel
dat in de lente gewonnen wordt, en manna. Het regent manna vanaf de grote sabbat
voor Pasen tot de zevende dag daarna. Het komt gedurende zes dagen uit het paradijs
als een mistige meeldamp. De mensen daar voeden zich altijd en overal met dat voed-
sel. Ze oogsten en zaaien niet. Dergelijke mensen zijn er slechts om Gods lof te zing-
en”. In de namen van de vier paradijsstromen en het manna is de bijbelse invloed dui-
delijk. Op deze beschrijving van het land van de Gelukzaligen volgt een opsomming
van de etappeplaatsen en de afstand daarvan tot Rome. Als eerste pleisterplaats wordt
het gebied van de Brahmanen genoemd, dan Evilat, ongetwijfeld omdat deze plaats
volgens Genesis 2,10 in de buurt van het paradijs ligt. Na een viertal verder onbekende
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namen volgt de plaats Diaba. Het Dresdener handschrift van de routebeschrijving
(één van de vier; het is verbrand tijdens het grote bombardement op Dresden tijdens
de laatste wereldoorlog) heeft als enige hier een toevoeging over de expeditie van
Alexander naar het Oosten: “Diaba, waar Alexander, de koning van de Macedoniërs,
in doordrong, schathuizen bouwde en een beeldzuil oprichtte. De reis daarheen duurt
vier maanden. De bevolking is christen. Het zijn daar dorre woestijngebieden”. Diaba
ligt volgens de beschrijving nog ver oostelijk van Indië. Ongetwijfeld mogen we er
een sprekende naam in zien: het is de plek waar de doortocht (diabasis) naar het verre
paradijs in het Oosten zijn eigenlijk beginpunt had.

Dit lijkt bevestigd te worden door Pseudo-Callistenes, Alexanderroman II 39, vol-
gens de recensie C (2e eeuw na Chr.): “Van daaruit trok Alexander met zijn leger ver-
der. Men kwam aan bij een vlak terrein. Midden in die vlakte bevond zich een kloof,
die het gebied doorsneed. Daarover liet Alexander een brug aanleggen met een in-
scriptie in het Grieks, het Perzisch en het Egyptisch. Dat opschrift luidde als volgt:
‘Alexander kwam in dit gebied aan. Hij liet een boogbrug construeren, trok daar met
zijn troepenmacht overheen (διαâÀς), omdat hij de grenzen van de aarde wilde berei-
ken, zoals het de voorzienigheid goeddachf. En na drie dagen kwam hij in streken
waar de zon niet meer scheen. Daar ligt het land van de Gelukzaligen, zoals men het
pleegt te noemen....Toen ze op de terugreis weer bij de door Alexander gebouwde
brug kwamen, liet hij daar de volgende woorden in beitelen: Wie het land van de ge-
lukzaligen wil bereiken, moet rechtsaf gaan”.

Dit verhaal over Alexanders tocht staat niet alleen. Hierbij moeten we ook niet ver-
geten wat de oude literatuur zegt over een gouden tijdperk in een ver verleden, te be-
ginnen met Hesiodus, Werken en dagen 109-118: “Het eerst schiepen de onsterfelij-
ken, die het Olympisch paleis bewonen, het gouden geslacht van de sterfelijke men-
sen. Deze waren er ten tijde van Kronos, die in de hemel de scepter zwaaide. Ze leef-
den als goden, het hart vrij van zorg, verre van kommervol zwoegen en leed. Ook ver-
scheen bij hen de vreeswekkende ouderdom niet, maar tot in de lengte van dagen de
kracht van handen en voeten behoudend, genoten ze van hun overvloed, gevrijwaard
voor alle rampen. Ze stierven door slaap overmand. Al het goede was hun deel. Van-
zelf droeg het graanschenkend akkerland overdadig en rijkelijk vruchten”.

De gelukzalige Camerini

Reeds spoedig bracht men daarnaast de toestand van gelukzaligheid in verband met
volkeren die ergens aan de grenzen van de wereld zouden leven, zoals de Hyperboraeérs
in het verre Noorden, de bewoners van de Zonne-eilanden in het Zuiden en de Geluk-
zaligen op eilanden, die men zich veelal in het Oosten dacht. We kennen een dergelijk
volk ook uit een geschrift uit de late Oudheid, de anonieme Expositio umus mundi (mid-
den 4de eeuw na Chr), dat een profane origine had, maar een christelijke bewerking
ondergaan heeft. Daardoor kreeg het daarin beschreven land van de Gelukzaligen
trekken van het paradijs uit de Bijbel3.

De tekst (c. 4-7) luidt als volgt: “Men zegt dat het volk van de Camarini zich in het
Oosten bevindt (Mozes heeft dat land Eden genoemd en het beschreven4). Men zegt
dat uit dat land een grote rivier stroomt (en dat deze zich in vier stromen vertakt, die
de namen Geon, Phison, Tigris en Eufraat dragen). De mensen die dat land bewonen
zijn zeer godsdienstig en goed. Men treft bij hen geen geestelijke of lichamelijke ge-
breken aan. Wilt u evenwel iets naders over hen vernemen: men zegt dat ze niet ons
normale brood gebruiken en evenmin enige spijs die op de onze lijkt en dat ze geen
vuur hebben zoals wij dat kennen. Men beweert inderdaad dat het iedere dag bij hen
brood regent en dat ze een drank gebruiken, bereid uit wilde honing en peper. Het ver-
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haal gaat dat de zonnehitte bij hen zo fel is dat, zodra deze zich vanuit de hemel over
de aarde verspreidt, alle mensen door deze gloed verteerd zouden worden als ze niet
ogenblikkelijk verkoeling in de rivier zouden zoeken. Daarin baden ze totdat de hitte
weer verdwenen is.

Ze besturen zichzelf en hebben geen absoluut gezag boven zich. Ze gebruiken geen
spijzen zoals die bij alle andere mensen gangbaar zijn. Ook zijn ze gevrijwaard tegen
lichaamskwalen zoals wij die kennen. Bij hen komt geen vlo, luis of neet voor, ook
geen enkele ziekte. Evenmin dragen ze de alom gebruikelijke kleding, maar ze
hebben witte gewaden die niet vuil kunnen worden; en mocht dit toch gebeuren, dan
verwachten ze dat hun kleed met een vurig zwaard gereinigd wordt, want het wordt
juist mooier, wanneer het brandt.

Ze zaaien niet en oogsten niet. Er worden bij hen uitnemende produkten van aller-
lei soort en van grote waarde aangetroffen zoals kostbare stenen: smaragden, paarlen,
hyacinthen, karbonkels en saffieren. Die komen alle uit de bergen en wel als volgt: de
rivier, die dag en nacht uit de bergen naar beneden stroomt spoelt langs de bergtoppen
en voert brokstukken in de watermassa mee. Het volk dat aan de voet woont is erin
geslaagd een middel te vinden om wat uit de bergen komt op te sporen. Men maakt
netten, plaatst die op de punten waar de stroom smaller wordt en zo vangt men op wat
het water met zich mee voert.

Ze leven in een dergelijke gelukzaligheid zonder dat ze hoeven te werken en zonder
dat ze aan ziekten lijden. Maar ze sterven wel en kennen bovendien de dag van hun
dood. Ze sterven allen als ze tussen de 118 en 120 jaar oud zijn en een oudere ziet
nooit de dood van een jongere, evenmin ouders die van hun kinderen. Omdat ieder de
dag van zijn dood van te voren weet, maken ze voor zichzelf een lijkkist van allerlei
welriekende houtsoorten, die immers bij hen in overvloed voorkomen. Daarin uitge-
strekt wacht men degene af die de ziel opeist. Is dat uur ophanden, dan groet de ster-
vende allen en zegt hen vaarwel. Vervolgens betaalt hij in alle onbekommerdheid de
tol aan de natuur. Al het goede dat bij dat volk te vinden is, hebben we slechts ten dele
beschreven. We zouden nog allerhande kunnen vermelden, maar daar hebben we van
afgezien. Het land dat ze bewonen, strekt zich uit over een afstand van zeventig dag-
reizen”.

Een demonen-paradijs in de woestijn

Een concreet, maar verweg gelocaliseerd paradijs komt ook voor in de geschriften
van de monniken voor. In de Historia Lausiaca van Palladius van Helenopolis (uit 420
na Chr.) is sprake van een tocht van een monnik Macarius naar een soort omgekeerd
paradijs in de woestijn, dat door demonen, die ook de toegangswegen versperden,
nagebootst was (18,5-9). Het was volgens Palladius het graf van Jannes en Jambres5,
vroeger invloedrijke magiërs aan het hof van de Farao, die tijdens hun leven een mau-
soleum in een uitgestrekt park hadden laten bouwen. Ook hier is de tocht lang en ge-
vaarlijk; Macarius “bepaalde zijn richting met behulp van de sterren en doorkruiste
de woestijn als was het de zee”. Tevens vinden we in dit verhaal het ook elders voor-
komende motief dat de reiziger om de terugweg te kunnen vinden als een soort Klein
Duimpje zijn route markeert. Macarius had op telkens een mijl afstand een rietstengel
als een baken in de grond gestoken, maar deze werden weer door demonen wegge-
haald, weinig gecharmeerd als deze waren van zijn bezoek. Toen hij de graftuin na-
derde, deden ze een laatste poging om hem te verhinderen daar binnen te gaan. In Ma-
carius’ eigen woorden: “Zeventig demonen kwamen vanuit het park op mij af en, als
raven met hun vleugels tegen mijn gezicht klapwiekend, zeiden ze: Wat wil je, Maca-
rius? Wat wil je, monnik? Waarom ben je naar deze plek gekomen, ons domein? Je
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kunt hier niet blijven”. Maar Macarius liet zich niet afschrikken. Hij wist het geheime
oord, waar de demonen huisden, binnen te dringen en slaagde er met bovennatuur-
lijke hulp uiteindelijk in weer veilig de bewoonde wereld te bereiken.

In de Historia Monachorum 21,5 (ca. 400 na Chr.) vinden we een andere versie,
waarin het paradijsmotief duidelijker uitgewerkt is. “Een andere keer, na veel vasten
en bidden, vroeg Macarius God om het paradijs te mogen zien, datJannes en Jambres
in de woestijn aangelegd hadden als een evenbeeld van de oorspronkelijke paradijs-
tuin. Na een dooltocht van drie weken door de woestijn zonder enig eten verloor hij
het bewustzijn, maar een engel bracht hem bij de plek. Daar waren demonen die overal
de toegangen bewaakten en hem niet binnenlieten. Het was een onafzienbaar domein,
van een enorme uitgestrektheid. Toch waagde hij het na gebed daarin door te dringen.
Hij trof er twee heilige mannen aan, die daar lang geleden eveneens op een soortge-
lijke manier gekomen waren. Ze baden en omhelsden elkaar, zielsverheugd als ze wa-
ren elkaar daar aan te treffen. Ze wasten hem de voeten en boden hem vruchten uit dat
paradijselijk oord aan. Hij proefde ervan en dankte God, verbaasd over de grootte en
de kleurschakering van de vruchten. “Wat zou het heerlijk zijn”, zeiden ze tot elkaar,
“als alle monniken hier waren”. “Er waren daar”, aldus Macarius, “midden in het
paradijs drie bronnen van geweldige afmetingen, die uit de afgrond opwelden en de
paradijstuin besproeiden, verder rijzige bomen met een overdadige last aan vruchten,
alle soorten die er onder de hemel maar bestaan”.

Zeven dagen bleef Macarius bij hen. Toen verzocht hij hen naar de bewoonde we-
reld te mogen terugkeren om de ander monniken te halen. Maar de heilige mannen zei-
den dat zulks uitgesloten was: eindeloos ver immers strekte de woestijn zich uit en
allerwegen wemelde het er van demonen, die erop uit waren de monniken op dwaal-
wegen te brengen en te doden. Zo was reeds menigeen die een poging gewaagd had,
omgekomen. Toch was Macarius niet van zins langer te blijven. Hij zei: “Ik moet de
monniken hierheen brengen, dan kunnen ook zij deze geneugten smaken”

Daarop vertrok hij weer naar de bewoonde wereld en nam enkele vruchten mee om
ze te laten zien. Ook had hij een bundel twijgen verzameld, die hij bij zich droeg. Op
zekere afstand van elkaar stak hij die in het woestijnzand om de weg terug te kunnen
vinden. Toen hij evenwel op een gegeven ogenblik in de woestijn was ingeslapen, zag
hij, wakker geworden, dat alle takjes door de demonen bij elkaar naast zijn hoofd
neergelegd waren. Macarius reageerde daarop: “Als het Gods wil is, kunnen jullie me
toch niet beletten in het paradijs te komen”. Teruggekeerd in de bewoonde wereld,
liet hij de monniken de vruchten zien en spoorde ze aan naar het paradijs te gaan. Een
groot aantal woestijnvaders dromde samen, maar ze zeiden tegen hem: “Is dat para-
dijs niet aangelegd met de bedoeling onze zielen in het verderf te storten? Als we daar
immers nu al van genieten, hebben we ons deel hier op aarde al ontvangen. Welke
beloning zullen we dan later nog krijgen, als we voor God staan en vanwege welke
deugd zullen we dan nog geëerd worden?”. Zo wisten ze Macarius te overreden niet
meer terug te gaan”.

Van de heerlijke vruchten uit het paradijs is ook elders sprake. In de Historici Mo-
nachorum 10,20 wordt verhaald dat de monnik Patermuthius met lichaam en al naar
het paradijs overgebracht was. Daar had hij vruchten van het paradijs geproefd. Als
bewijs had hij een geweldig grote vijg meegenomen, van bijzondere kwaliteit en met
een overheerlijke geur. Het verhaal hierover stamde van de presbyter Copres, die als
jongeman deze vrucht bij Patermuthius’ leerlingen gezien had. Een zieke genas ter-
stond van zijn kwaal, alleen al door het opsnuiven van de geur6.

Het idee dat het paradijs zich ergens op aarde zou bevinden leefde niet uitsluitend in
tet ascetenmilieu. Daarvan getuigt een veelzeggende opmerking bij de laat-christe-
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lijke auteur Cosmas de Indië-vaarder (Topographia 1; 6e eeuw na Chr.) over het in het
verre Oosten gedachte paradijs: “Velen deinzen er niet voor terug om zich tot zeer ver
in het Oosten te wagen, in hun zucht alles te leren kennen en aan de weet te komen of
het paradijs zich op onze eigen aarde bevindt. Als ze immers niet aarzelen tot aan de
grenzen van de wereld te reizen om zijde te halen en voor doodgewone commerciële
doeleinden, waarom zouden ze zich dan niet op weg begeven om het paradijs met
eigen ogen te aanschouwen”?

Noten

1. Zie H.D. Betz, Lukian von Samosatu und das Neue Testament (Texte und Untersuchungen 76), Berlijn
1961, p. 90-92; R. Reitzenstein, Historia Monachorum und Historici Lausiaca. Eine Studie zur ge-
schichte des Mönchtums und der frühchristlichen Begriffe Gnostiker und Pneumatiker, Göttingen
1916, p. 171-182; R. Merkelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderromans (Zetemata 9), Mün-
chen 1954.

2. Vgl. A. Klotz, ^ÃδïιπïρÝα �πe \Εδbµ τï� ΠαραδεÝσïυ �øρι τ�ν ^ΡωµαÝων, Rhein. Museum für Philo-
logie 65 (1910), p. 607-616. Naderhand is deze tekst in verschillende versies ook gepubliceerd door
Rouge, in: Expositio totius mundi et gentium. Introduction, texte critique, traduction, notes et commen-
taire par Jean Rouge (Sources Chrétiennes 124), Parijs 1966, p. 348-357. Over de gegevens in deze
tekst betreffende Alexanders tocht naar het land van de Gelukzaligen zie men F. Pfister, Die ^ÃδïιπïρÝα
�πe \Εδbµ τï� ΠαραδεÝσïυ und die Legende von Alexanders Zug nach dem Paradies, Rhein. Museum für
Philologie 66 (1911), p. 458-468.

3. Expositio totius mundi et gentium. Introduction, texte critique, traduction, notes et commentaire par Jean
Rougé (Sources Chrétiennes 124), Parijs 1966, p. 58 w.; Tomaschek, Camarini, Pauly-Wissowa III, kol.
1425-26.

4. De passages tussen haakjes zijn christelijke toevoegingen.
5. Jannes en Jambres (of Mambres) worden in de Tweede brief aan Timotheus 3,8 vermeld als degenen die

zich tegen Mozes verzet hebben. Deze tekst heeft betrekking op de magiërs van de Farao, die zonder
vermelding van naam in Exodus (7,11; 8,7,18) voorkomen. De namen, in Exodus niet genoemd,
verschijnen wel in latere Joodse geschriften, ook in een enkele profane tekst (vgl. Plinius, Naturalis
historia 30. l l), en vervolgens bij christelijke auteurs. Zie Ganschinietz, Pauly Wissowa IX, kol. 681 en
693-695.

6. Vgl. ook Historia Monachorum 8,40: op het Paasfeest heeft de monnik Apollo, die met 5 leerlingen in
een berggrot leeft, alleen wat harde broden en ingemaakte groente. Op hun gebed komen er in de nacht
enkele volkomen onbekende mannen, die allerlei lekkernijen bij zich hadden die nergens in Egypte te
vinden waren: veelsoortige vruchten “uit het paradijs”, druiven, granaatappels, vijgen, kastanjes, alles
buiten het seizoen.
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Waarschijnlijk zult u van bovenstaande vraag niet wakker liggen. Maar archeologen,
verbonden aan het Rheinisches Landesmuseum in Trier, verdiepen zich graag in de
kwestie. Aanleiding hiertoe vormt een in 1985/1986 opgegraven Laat-Romeins
‘wijnfabriekje’, in het tegenwoordig nog altijd vermaarde wijnoord Piesport aan de
Moezel.

De vondst dateert uit de vierde eeuw na Chr. en is een tastbaar bewijs dat reeds de
Romeinen in staat waren in het Moezelgebied wijn te produceren; een belangrijke
ont- dekking, want hoewel archeologen vaak wel uit vondsten als wijnamforen en
drink- bekers kunnen afleiden dat men ergens wijn importeerde en consumeerde, laat
echter het feit dat men ook zelf wijn wist te produceren zich via bodemvondsten veel
minder eenvoudig traceren.

Wijn maken wordt mogelijk wanneer men uit de wilde wingerd (vitis silvestris) de ge-
cultiveerde wijnstok (vitis vinifera) weet te kweken. Er zijn zeer oude fossielen bekend,
die zo’n 60 miljoen jaar geleden zijn versteend, waarin afdrukken van de bladeren van
de oerwingerd zijn te zien. Maar ook tegenwoordig groeit de wilde wingerd nog volop.

De wijnbouw zal in vroeger tijden niet zozeer verbreid zijn door het simpelweg ver-
plaatsen van de wijnstokken, maar eerder door vakmensen - wijngaardeniers - die in
staat waren wijndruiven te kweken en systematisch wijnbergen aan te leggen.

In het tweede millennium v. Chr. voeren Phoenicische schepen, vol met wijn en
wijngaardeniers, de kunst van de wijnbereiding uit Voor-Azië over naar Griekenland.
Daar hebben archeologen in een graf uit ca. 1600 v. Chr. druivepitten opgegraven van
soorten die vandaag de dag nog steeds worden verbouwd. De wijnkennis reisde voort,
via Griekse kolonisten, naar Italië. En nadat deze ondernemende Grieken omstreeks
600 v Chr. tevens de stad Marseille hadden gesticht, dronken ook de verre voorva-
deren van de Fransen hun eerste slok wijn.

Ten tijde van het Romeinse Rijk breidde de wijncultuur zich snel uit. De berghel-
lingen langs de Rijn en de Moezel werden vermoedelijk in de eerste eeuw na Chr. met
wijnstokken beplant. Uit die tijd stammen ook enkele aldaar opgegraven snoeimes-
sen die, vreemd genoeg, niet van Romeinse maar van Griekse oorsprong zijn.

Vóór de komst van de Romeinen hadden de inheemse stammen in deze streken
echter de smaak van wijn allang te pakken gekregen; getuige het vele opgegraven
bronzen en aardewerken drinkgerei en het bijbehorende verpakkingsmateriaal voor
de wijn - amforen en dolia (grote vaten) -, raakten zij vanaf de Late IJzertijd via ruil-
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handel en importen al aardig vertrouwd met deze drank. Zozeer zelfs dat een nabijge-
legen stam uit België de import van wijn uit zuidelijker streken naar hun stamgebied
verbood, want het overmatig gebruik ervan “verzwakte de strijdkrachten aanzienlijk”.
En Poseidonius van Apameia bericht dat in de eerste eeuw v. Chr. de rijkere Kelten in
Gallie - waartoe o.m. ook de Moezelstreek behoorde - wijn uit Italië en Marseille dronk-
en, terwijl het gewone volk met bier genoegen moest nemen.

Vanuit Rome werd de zo plotseling opbloeiende wijnbouw in de noordelijke pro-
vincies van het Rijk echter met argusogen bekeken: het ging allemaal iets te goed,
daar in de provincies. Om nu zowel de import van goede wijnen uit Gallie te verhin-
deren, als ook de Romeinse export vanuit Italië te bevorderen, vaardigde keizer Do-
mitianus in de tweede eeuw na Chr. een decreet uit. Hierin werd geëist dat de helft van
de Gallische wijngaarden vernietigd werd. Maar veel effect zal deze verordening niet
gehad hebben. Nog in 400 na Chr. bezong de dichter Ausonius uit Bordeaux het Moe-
zellandschap zoals wij dat nu nog kennen: ....Slaat nu de ogen omhoog / naar de hel-
lingen torsend de druiven....

Tot voor kort was een oorkonde uit de 8e eeuw na Chr., waarin een zekere Walac “twee
wijnbergen bij Piesport” aan de abdij van Prüm schonk, het vroegste bewijs voor wijn-
teelt nabij Piesport. Maar de blootlegging van het Romeinse ‘wijnfabriekje’ heeft
aangetoond dat men in het plaatsje reeds in de 4e eeuw na Chr. uit druivesap wijn wist
te bereiden.

De vondst werd in 1985 gedaan door arbeiders, die bij werkzaamheden aan een
weg plotseling op muurfragmenten stuitten. “Hoe kapotter, hoe ouder” moeten ze
gedacht hebben: daar de muurresten relatief goed geconserveerd waren - soms tot
ruim 3.50 m hoog -, werden deze aanvankelijk bestempeld als “redelijk recent”. Uit
andere vondsten bleek echter dat het om een complex uit de vierde eeuw ging. Ge-
lukkig konden archeologen nog net op tijd ingrijpen, hoewel graafmachines al een
deel ervan voor eeuwig hadden weggevaagd.

Het bouwwerkje werd geïdentificeerd als een wijnpers-installatie: zes bassins,
trapsgewijs (drie maal twee) boven elkaar gelegen, en van boven naar beneden in om-
vang afnemend. Enkele sporen, waaronder een grote steen die als tegenwicht diende
wijzen er op dat de twee middelste bassins voorzien waren van een zware houten pers.
Sommige kuipen stonden door middel van gootjes met elkaar in verbinding.

Het bijzondere van deze persinstallatie is de enorme omvang van met name de
twee bovenste bassins: deze hebben minstens een capaciteit van maar liefst 11.000
resp. 12.000 liter. Volgens een omslachtig rekensommetje zou dit overeenkomen met
zo’n 10 ha wijngaard, wat ongeveer eenzelfde oppervlakte is als het wijnareaal ‘Gold-
tröpfchen’ waar men tegenwoordig oogst voor de produktie van de befaamde Pies-
porter Michelsberg.

Juist deze enorme omvang van de bassins gaf aanleiding tot discussie over de vraag
of hier rode dan wel witte wijn werd geproduceerd. De redenering gaat als volgt:

Na de pluk gaan de druiven voor witte en voor rode wijn ieder een eigen weg. Voor
de produktie van witte wijn kunnen zowel groene als blauwe druiven worden gebruikt,
terwijl rode wijn uitsluitend uit blauwe druiven gefabriceerd kan worden. De druiven
voor witte wijn worden eerst geperst. Het uitgeperste druivesap wordt in dit stadium
most genoemd. Dit sap wordt vervolgens overgeheveld naar een andere kuip, waarna
spontaan het gistingsproces in werking treedt: onder invloed van de op de druiveschil
levende gistcellen, die in de most terecht zijn gekomen, zet de druivesuiker zich om in
alcohol en kooldioxide (of in scheikundige terminologie: C6H12O6 = 2C2H5OH +
2CO2).

Men laat de gekneusde druiven voor rode wijn daarentegen eerst enige tijd gisten
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alvorens deze te persen, zodat de felbegeerde donkere kleurstof, die zich voorname-
lijk in de schil van de druif bevindt, wordt uitgeloogd. Kortom, de rode wijn-druiven
hebben langere tijd nodig om te gisten, en hiervoor zouden, aldus de archeologen, de
twee bovenste bassins zeer geschikt zijn. Vervolgens zouden de druiven dan worden
uitgeperst in de twee middelste bassins. Mogelijk zou het hier dus om rode wijn gaan.
Nu heeft men weliswaar enige druivepitfragmenten in de kuipen aangetroffen, maar
deze zijn helaas te zeer vermorzeld om nog aan een bepaalde wijnstoksoort toege-
schreven te kunnen worden.

Tegenwoordig levert slechts 15% van de jaarlijkse wijnoogst in Duitsland rode
wijnen op. En zeker in de ‘Mittelmosel’-streek, waar ook Piesport ligt, worden uit-
sluitend witte kwaliteitswijnen geproduceerd. Deze worden voornamelijk gewonnen
uit de fijne Riesling, zonder meer de edelste onder de Duitse wijnstokken. De grond-
slag voor deze kwaliteitswijnbouw werd ca. 200 jaar geleden gelegd door de laatste
keurvorst van Trier, Clemens Wenzcllaus Hubert. In een verordening van 8 mei 1787
schreef hij de verbouw van uitsluitend Riesling-druiven in zijn gebied voor.

In Moezelbeschrijvingen uit de 19e eeuw wordt echter nog wel herhaaldelijk mel-
ding gemaakt van rode wijnen. In Piesport zou men rond 1910 voor het laatst rode
wijn hebben geproduceerd. En uit 1778 dateert een plafondschildering in een kerk te
Piesport, waarop onder meer twee putti met zowel groene als blauwe druiven staan
afgebeeld.

Voorts dient men te bedenken dat het drinken van rode wijn eeuwenlang een mode-
kwestie is geweest; witte wijn dronk men gewoonweg niet. In Duitsland is men de
laatste eeuwen dus helemaal van deze opvatting afgestapt, maar in zuidelijke landen
bijvoorbeeld domineert de rode wijn nog altijd.

De meest ‘overtuigende’ aanwijzing dat men in de Moezelstreek ook wel rode wijn
dronk is wellicht bij Venantius Fortunatus te vinden, een Romeins dichter, die in de
late zesde eeuw de Moezel afreisde en opmerkt dat “... de bekoorlijke wijn een rode
weerschijn geeft”.

Dronken de Romeinen rode of witte moezelwijn.....? Voorlopig zal het nog wel een
bescheiden, maar intrigerend probleem blijven.
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