Theoderik en Rome
Het verslag van zijn secretaris
Cassiodorus
Thea L. Heres

In de Nibelungensage komt een oude
ridder voor genaamd Diettrich von Bern.
Achter deze Middeleeuwse legendarische
held gaat een historische figuur nit de
Oudheid schuil, namelijk de Ostrogothische koning Theoderik (circa
455-526) die tot aan zijn dood over hot
Gothische koninkrijk in Italië heerste.
Theoderik, een korte levensschete
Theoderik (Lat.: Theodericus) werd geboren in 454 of 455 als zoon van de Ostrogoot
Theodemir in Carnuntum (Hongarije). De
Ostrogothen waren op dat moment gevestigd in Hongarije, Theodemir was er een
lokale heerser. Hij behoorde; zoals de
overige Gothen, tot de Ariaanse tak van
het Christendom; Theoderiks moeder
Eusebia, een concubine, was RoomsKatholiek.
In 462 werd een pact gesloten tussen de
Gothen en de Oost-Romeinse keizer Leo,
die daarop als bezegeling de aanwezigheid
van Theodemirs jonge zoon te
Constantinopel verlangde. Theoderik bleef
tot in zijn tienerjaren aan het hof en kreeg
onderwijs van de beste leraren. Na zijn
terugkeer volgde hij in 475 zijn vader op
en verrichtte belangrijke daden voor keizer
Zeno die Leo inmiddels was opgevolgd.
Als dank ontving Theoderik achtereenvolgens de titels senator, patricitis, magister
equitum en consul.
In 488 vroeg hij Zeno toestemming Italië
te mogen veroveren op de usurpator
Odoacer. Met zijn volk daalde hij vanuit
Pannonië af naar Italië. Odoacer werd
gedwongen zich in Ravenna terug te trek-

ken en zou daar drie jaar weerstand bieden. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat beiden de heerschappij over Italië
deelden, maar na een aanklacht van verraad werd Odoacer in 493 door Theoderik
zelf met het zwaard gedood.
Als alleenheerser regeerde Theoderik nog
ruim dertig jaar tot aan zijn dood in 526.
Hij werd begraven in een sober mausoleum in Ravenna (afb. 1).
In het Nibelungenlied wordt Theoderik
geportretteerd als een figuur die mildheid

Afb. 1. Mausoleum van Theoderik te Ravenna,
voltooid rond 526.
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en kracht, dapperheid en zelfbeheersing
uitstraalt, wellicht als ideale synthese van
de Oudgermaanse en de christelijke ridder. Komt dit middeleeuwse portret overeen met wat wij weten van de historische
figuur Theoderik? Er zijn veel geschriften
over zijn regeringsperiode, voor een groot
gedeelte van tijdgenoten. Procopius van
Caesarea, die na de dood van Theoderik in
Constantinopel schreef, vermeldt hem uitvoerig in zijn Gothische Oorlogen (BG V i
25-30) en noemt hem in V i 29 een ‘basileus alèthès’ (goede koning). Ennodius
(473-521), bisschop van Pavia, roemt hem
in een Lofrede; Iordanes beschijft hem in
zijn Oorsprong en daden van de Gothen (voltooid in 551), evenals Isidorus, bisschop
van Sevilla, in zijn Geschiedenis van de
Gothische koningen (circa 600). Geen tijdgenoot heeft hem evenwel uitvoeriger geportretteerd dan Cassiodorus Senator.
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Cassiodorus, leven en werk
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus
Senator (afb. 2) werd rond 485 geboren.
Zijn vader Cassiodorus was van hoge
Romeinse komaf (patricius) en bekleedde
een belangrijk staatsambt (comes). De zoon
volgde de voor een voorname jonge
Romein gebruikelijke opieiding en was al
als student enige tijd adviseur van zijn
vader. Hij trok door het houden van een
lofrede op koning Theoderik diens aandacht en word zeer jong, in 507, tot quaestor Palatii benoemd. Zijn carrière bleef
zich voorspoedig ontwikkelen: in 514
werd hij consul. Na Theoderiks dood bleef
hij in dienst van diens dochter
Amalasuntha en Theoderiks kleinzoon en
opvolger Athalarik, zij het met zonder
wrijvingen. Tijdens de nadagen van het
Gothische bewind over Italië, vanaf 537,
was hij korte tijd in Constantinopel. Daarna trok hij zich terug uit de politiek en
ging wonen op het landgoed van zijn
familie aan de Ionische Golf, bij het huidige Squillace (Calabrië). Daar stichtte hij
in 555 de twee kloosters die de naam

Afb. 2. ‘Cassiodorus Senator’. Handschriftillustratie
bij de Codex van Cassiodorus, Fulda 12de eeuw
(Universiteitsbibliotheek Leiden).

Vivarium kregen.
Al twee decennia eerder had hij in Rome
met paus Agapitus over de stichting van
een theologische hogeschool overlegd;
door de woelige tijd van de Gothische
oorlogen (537-552) was daar niets van
terechtgekomen. In Vivarium kon hij deze
oude droom realiseren. Veel werken van
antieke auteurs werden door de monniken
gekopieerd. Zelf publiceerde Cassiodorus
vanuit Vivarium een omvangrijke hoeveelheld teksten, vooral van historische en
religieuze aard, waarvan de laatste in zijn
93ste levensjaar verscheen (circa 580).
Bewaard zijn de Variae, fragmenten (bij
lordanes) uit zijn Geschiedenis der Gothen,
en wat korte stukken uit ander werk.
Theoderiks opdracht aan Cassiodorus
was het om de officiele politiek van het

Gothische hot in fraaie Latijnse volziimen
te verwoorden. Cassiodorus legde de
Latijnse teksten die hij vanaf 507 opstelde
later vast in de Variae; de laatst dateerbare
tekst is uit 537. In het totaal tellen de Variae
twaalf boeken. Zij zijn gevuld met ambtelijke brieven (formulae) die zijn gericht aan
hoge ambtenaren te Rome, Ravenna en
elders. De titels zijn kort: formula comitivae
formarum (‘voorschrift voor de dienst
belast met de zorg voor de aquaducten’) of
formula praeposito calcis (‘voorschrift voor
de ambtenaar verantwoordelijk voor de
kalkovens’). Het gaat om een selectie die
Cassiodorus zelf maakte, misschien nog
voor hij zich in 538 uit de politick terugtrok.
De Variae bevatten een fraai geformuleerde Latijnse regelgeving, waarbij opvalt dat
wij nergens een indruk krijgen van
Cassiodorus’ eigen politieke overtuiging,
zelfs niet uit de periode toen hij de hoogste
rangen bekleedde. Dit is opvallend, omdat
de brieven in de Variae door hem zijn
geselecteerd rond het tijdstip dat hij zich
uit de politick terugtrok. Op dat moment
(538) was Theoderik al twaalf jaar dood en
waren ook zijn dochter en kleinzoon niet
meer in leven, terwijl de Gothen in Italië
zeer onder druk waren komen te staan.
Met andere woorden: had Cassiodorus
kritiek willen uiten op de Gothische aanwezigheid of het regiem van Theoderik,
dan had hij hiertoe de handen vrij gehad.
Zijn opzet was echter duidelijk een andere:
laten zien hoe zegenrijk Theoderiks bewind voor Italië was geweest.
Theoderik en Italië
Het Gothische hot vestigde zich in
Ravenna, van waaruit men af en toe Rome
bezocht. Tijdens Theoderiks bewind bleven de civiele ambten in Rome in Romeinse handen, terwijl Gothen de militaire
zaken voor hun rekening namen. Zij
maakten geen aanspraak op burgerrecht
en bleven ook verder afgescheiden van de
Italische bevolking. De Kerk van Rome

werd geëerbiedigd door de Ariaanse
Gothen. Ze bouwden hier en daar bescheiden eigen kerken.1 De Senaat behield zijn
oude, maar al flink getaande aanzien en
bleef als zelfstandig lichaam naast de
Gothische overheid opereren. De macht
van de Senaat reikte in de praktijk niet
verder dan de grenzen van Rome.
Theoderiks bewind werd gekenmerkt
door vrede en rust; Ennodius (Panegyricus
tiictus clementissimi regis Theoderici) noemt
het een quietem solidam (‘een diepverankerde rust’). Er was een opbloei van landbouw, handel, nijverheid, evenals van
kunst en cultuur. Romeinse tradities werden gerespecteerd en monumenten die
getuigden van het grootse Romeinse verleden werden met zorg gekoesterd.
In Ravenna, dat nu eenmaal niet op een
eeuwenlange historie als hoofdstad kon
bogen, was ruimte voor nieuwbouw, in
Rome daarentegen ging het vooral om
achterstallig onderhoud en restauratie, zo
lezen we in Variae III 9:
...Het is ons voornemen nieuwe [gebouwen] op
te richten, maar bij voorkeur bestaande te
beschermen.

Ook in andere steden, bijvoorbeeld Pavia
en Verona, werd met verve gebouwd en
gerestaureerd; het ging hier vooral om
utiliteitsbouw als aquaducten, thermen,
stadsmuren.
Theoderik en Rome
De teksten van Cassiodorus maken duidelijk dat Theoderik de Romeinen aan zich
wilde verplichten door zorg te koesteren
voor de monumenten van hun grootse
verleden. Hiertoe ondernam hij de nodige
zorg voor onderhoud en restauratie.
Onder zijn voorspoedige regering worden
talloze steden vernieuwd, zeer sterke forten
gesticht, rijzen bewonderenswaardige paleizen
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op, en zijn grote ondernemingen overtreffen de
oude wonderen (Cassiodorus, Chronicon, MGH
AA xi).

Alle ambtenaren van de dienst Publieke
Werken (statio urbana/operum publicorum)
vielen, zoals tevoren, onder de stadsprefect, de hoogste ambtenaar in Rome. In de
Variae zijn in totaal veertien brieven aan
deze laatste opgenomen; deze behelzen
overigens geen specifieke opdrachten
inzake bouwwerken. Een tekst van meer
algemene aard is bijvoorbeeld te vinden in
Variae VII 15 (formula ad praefectum urbis de
architecto faciendo in Urbe Roma):
De parel der Romeinse gebouwen behoort een
ervaren bewaker te hebben, om ervoor te
zorgen dat dit bewonderenswaardige woud
van muren met passende ijver wordt bewaard.
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In Variae II 34 aan de stadsprefect
Artemidorus leest men een opdracht om
na te zien of alle voor Romeinse bouwwerken bestemde bedragen ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt waren; blijkens de
overige tekst waren zij tegen de bedoeling
in elders terecht gekomen. In Variae III 19
tenslotte, gericht aan de stadsprefect
Argolicus, wordt expliciet toegestaan om
door ouderdom vervallen gebouwen voor
pardeulier gebruik te bestemmen, ‘om de
situatie te vermijden dat binnen een zo
fraai geheel aan muren een ontsierende
bouwval van steenblokken verschijnf. Een
variant is elders te lezen: een architect
kreeg tot taak de schoonheid en integriteit
van bouwwerken te bewaren: oude mochten niet tot ruine vervallen en nieuwe
constructies moesten de oude waardig
zijn.
Een meer bescheiden rol was weggelegd
voor de praepositus calcis, de ambtenaar die
toezicht hield op de kalkovens en de distributie van metselkalk in Rome. Dat deze
ambtenaar belangrijk was blijkt ook uit een
ruim honderd jaar oudere bepaling in de

Codex Theodosianus2 In Variae II 17 is te
lezen hoe zelfs een beschrijving van metselkalk tot literatuur kan worden:
Er bestaat geen twijfel over dat gebhiste kalk,
die wit is als sneeuw en lichter dan puimsteen,
een zeer belangrijk werktuig is voor bouwwerken. Hoe meer dit materiaal door verhitting
wordt verpulverd, des te meer sterkte verleent
het aan de muren...
Dubium non est coctilem calcem, quae est
nivibus concolor, spongiis levior, instrumentum esse maximum fabricarum. haec quantum
ignis adustione dissolvitur, tantum exinde
parietum firmitas roboratur.

Een zeer belangrijk ambt was dat van
comes Romanus, wiens taak het was
‘s nachts toezicht te houden op beelden en
bouwwerken. Ook tot sculptuur langs de
openbare weg strekte zich Theoderiks zorg
uit. Aan de stadsprefect wordt in Variae X
30 opgedragen om de slechte staat van
enkele bronzen olifanten te herstellen. Ook
in deze teksten is Cassiodorus niet zuinig
met adjectieven: in Variae VII 13 schrijfthq
over een ‘zeer omvangrijk volk van standbeelden, en hele kuddes paarden’.
Water
Voor de watervoorziening van Rome
waren altijd gespecialiseerde mensen
nodig geweest. De dienst viel onder de
stadsprefect, en was sinds enige tijd gesplitst in een facilitair en een administratief gedeelte (cura aquarum en comitiva
formarum). Hierbinnen heeft de vir spectabilis (aanzienlijke) lohannis blijkens Variae III.
30 en 31 een belangrijke rol, want hij moet
de restauratie van de riolen op zich nemen.
De havens, Ostia en Portus, krijgen de
nodige aandacht in de Variae, Ook hier
kenmerkt Cassiodorus zich door een
royaal taalgebruik. Want wat dacht de
ontvanger nu hiervan?

Een verrukkelijke meer dan een inspannende
taak is het om in Portus Romae de waardigheid
van Uw ambt te vervullen. Want daar kan de
aankomst van een rijke schare schepen worden
gadegeslagen (luiden de beginregels van Variae
VII 9).

Waarschijnlijker is het dat in de vroege 6de
eeuw een ambtenaar in Portus of Ostia blij
was als de aankomst van schepen zijn
verveling verdreef!
Romeinse restauraties van Theoderik
De bemoeienis van de koning richtte zich
ook op de baksteenindustrie, die al twee
eeuwen een kwijnend bestaan leidde. Op
veel plaatsen in Rome zijn bakstenen
teruggevonden met varianten op de volgende tekst:
REG DN THEODERICO BONO REGE ROMAE
tijdens de regering van onze heer Theoderik,
goede koning, te Rome.3

Dit is het geval in de kerken van S. Prisca
(afb. 3), S. Martino ai Monti (afb. 4),
S. Maria in Cosmedin en S. Maria
Maggiore, in de hippodroom van de
Palatijn, de Curia Senatus, de Thermen
van Caracalla en de Aureliaanse Muur (bij
de Porta Asinaria en Porta Flaminia).
Andere bouwwerken worden ook expliciet door Cassiodorus genoemd als restau-

Afb. 4. Baksteenstempel van Theoderik, ter plaatse
aangetroffen onder de S. Martino ai Monti te Rome
(Heres, Paries 1982, PL. XLIV 2).

raties van Theoderik. De Palatijn (Aula
nostra) komt voor in Variae VII 5, gericht
aan de cura Palatii, Het Theater van
Pompeius wordt genoemd in Variae TV 51,
met een opdracht aan Symmachus om met
de werkzaamheden te beginnen. De Circus
Maximus komt voor in Variae III 51 en IV
42. Het Amphitheatrum Flavium daarentegen wordt niet genoemd onder de restauraties. Het had weliswaar zwaar geleden
door een recente aardbeving, maar werd
(in 508?) op eigen kosten herbouwd door
de consul Decius Marius Venantius
Basilius, wiens inscriptie nog steeds bij een
der vier hoofdingangen is te lezen.4 Wel
wordt over de laatste venatio (jacht op
wilde dieren) gesproken in Variae V 42;
deze was vermoedelijk georganiseerd in
523 door de consul Maximus.
Sommige gebouwen waren blijkbaar nog
intact: het Mausoleum van Augustus, het
Pantheon, de Thermen van Diocletianus;
in Variae VII 6 worden expliciet ook het
Forum van Trajanus en het Capitool genoemd.
Misschien had Cassiosorus niet helemaal
ongelijk met zijn welwillende woorden
jegens een barbaars volk:
Gothorum laus est civilitas custodita.
Deze lof komt de Gothen toe: zij hebben onze
beschaving bewaakt.

Afb. 3. Baksteenstempel van Theoderik, C.I.L. XV 1,
1667:
REG(nante) D(omino) N(ostro) THEODERICO
BONO ROMAE P(er) IND(ictionem (quartam).
Afkomstig uit de opgravingen van het Nederlands
Instituut te Rome onder de S. Prisca
(Vermaseren/Van Essen, 1955).

NOTEN
1. De Romeinse hofkerk was wellicht de
S. Agata dei Goti te Rome, gelegen net achter
het Forum van Trajanus.

233

Aft). 5. Muntslag van Theoderik: solidusmedaillon. De beide randteksten luiden: [links] REX THEODERICUS
PIUS PRINC(eps) I(nvictus) S(emper), ‘Koning Theoderik/ altijd onoverwinnelijke en vrome vorst’; [rechts] REX
THEODERICUS VICTOR GENTIUM, ‘koning Theoderik, overwinnaar der volkeren’. (Afb. uit Burns, 1991,
p. 91, afb. 6).

2. CTh. 14. 6: De calcis coctoribus urbis Romae et
Constantinopolis.
3. De Romeinse baksteenstempels van
Theoderik zijn verzameld in deel XV 1 van het
Corpus Inscriptionum Latinarum, onder andere
onder de nummers 1663,1664,1665a en b, 1666
t/m 1669. Aanvullingen volgen regelmatig.
4. C.J.L. VI 1716a: ‘de arena en zitplaatsen die
door een verschikkelijke aardbeving tot een
bouwval ter aarde werden geworpen’.
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’Hoe zie ik eruit?’
De antieken en de fysiognomiek
Christian Laes

Dat ons lichaam in feite nooit ‘neutraal’ is,
dat het een instrument bij uitstek is om
(gewild of ongewild) boodschappen en
signalen door te geven, is in onze tijd bij
een brede laag van de bevolking doorgedrongen. Denken we maar aan de reclame
of filmwereld (de ‘look’ van de acteurs), de
cultus van het slanke lichaam, talloze tips
over ‘hoe solliciteren’ of managementcursussen waar veel belang wordt gehecht
aan lichaamstaal.
Ook de modeme wetenschap heeft zich
vol ijver op dit boeiende fenomeen gegooid: antropologie en psychologie, etno-.
logie, sociologie, maar ook kunst- of
toneelgeschiedenis. Het lichaam bleek
tevens een dankbaar object voor de ‘nouvelle histoire’ (mentaliteitsgeschiedenis).
Zo werd via een hele reeks multi-disciplinaire studies een groot aantal ‘vitale waarden’ van verschillende samenlevingen en
periodes blootgelegd. Houdingen en gebaren blijken bijvoorbeeld ons te kunnen
inlichten over man-vrouw verhoudingen,
esthetiek van het openbare leven, klassebewustzijn en zo veel meer:
To interpret and account for gesture is to unlock the whole social and cultural system of
which it is a part (J. Bremmer).1

In deze bijdrage wil ik proberen duidelijk
te maken hoe ook Grieken en Romeinen
reeds een beset hadden van deze meervoudige functie van het lichaam, en hoe uit dit
vermoeden zelfs een pseudo-wetenschap

groeide, de fysiognomiek, met soms bizarre consequenties.
Het fysiognomisch vermoeden
Het vermoeden van het bestaan van nauwe verwantschap tussen innerlijk en uiterlijk is lets dat bij de meest mensen haast
intuïtief ingebakken is. Wordt de ‘slechterik’ in kindertekeningen niet altijd als lelijk
afgebeeld? Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat reeds bij Homerus ‘prefysiognomische’ passages te vinden zijn.
Soms zijn de overeenkomsten met de
wetenschap die vierhonderd jaar later zou
ontstaan verbazingwekkend sterk.
Neem bijvoorbeeld de beschrijving van
de volkse oproerkraaier Thersites (llias 2,
216-219):
de lelijkste man die naar Ilium meekwam,
kromstaande benen, kreupel aan een van zijn
voeten; zijn schouders
waren gebogen en werden samengedrukt in
zijn borstkas;
‘t hoofd liep toe in een punt en was schaars
begroeid met wat krulhaar.
(vertaling H.J. de Roy van Zuydewijn)

en vergelijk Homerus’ woorden met de
beschrijving van de schaamteloze (anaidès)
in de Physiognomonica van pseudoAristoteles (807 b 29-33):

Kenmerken van de schaamteloze: een wijd
open, glinsterend oog met dikke, bloeddoorlopen oogleden die een weinig uitpuilen. Hij
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heeft opgetrokken schouders en geen rechte,
maar een licht gebogen houding. Hij beweegt
zich snel, heeft een rode huidskleur en een rode
gelaatskleur. Zijn aangezicht is rond, zijn
borstkas ineengetrokken.

In feite wemelt het bij Homerus van zulke
pre-fysiognomische vermoedens. In het
rijke gamma van korte moment-opnamen
en beschrijvingen van helden krijgen vooral de ogen, de plaats bij uitstek waar de
menselijke gevoelens weerspiegeld worden, grote aandacht: vurige ogen ( Il. 1,
104), de stuurse blik naar de grond ( Il. 3,
217), de woeste blik (Il. 1, 148).
Merkwaardig is verder dat reeds bij
Homerus eigenschappen van dieren op
mensen worden overgedragen.
Agamemnon is dapper en krijgshaftig als
een stier ( Il. 2, 480-483). Als Achilles
Agamemnon schaamteloosheid en lafheid
verwijt klinkt het: ‘jij metje hondenogen
enje hart van een hert’ ( Il. 1,225).
Fysieke en karakterologische gelijkenissen tussen mensentypes en dieren zijn,
zoals nog zal blijken, in de fysiognomiek
steeds erg belangrijk geweest (denken we
maar aan onze ‘bange wezels’, ‘stoeipoezen’ of ‘schaapjes’, afb. 1). Het bekendste
Griekse voorbeeld levert de dichter
Semonides van Amorgos, die in zijn
Vrouwenspiegel, lang voordat van de
wetenschap fysiognomiek sprake was,
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Afb. 1. G.B. della Porta, De Humana physiognomia,
1586.

verschillende vrouwentypes met diersoorten vergeleek (fr. 7).
De fysiognomische traktaten
Wie nu eigenlijk de grondlegger is van de
Griekse fysiognomiek, is niet duidelijk.
Sommigen vermelden de wat schimmige
figuur Zopyrus, magier uit Syrië, die op
Socrates een fysiognomisch onderzoek van
het gelaat uitvoerde (Cicero, De fato 5,10).
Anderen verwijzen naar Pythagoras, die
vaker als uitvinder van bizarre en occulte
zaken wordt voorgesteld. Volgens Gellius
(Noctes Atticae 1,2) liet Pythagoras ^Ija
leerlingen pas toe na een grondig onderzoek van gelaat en lichaamsverschijning.
Het ligt echter meer voor de hand de oorsprong te zoeken in het domein van de
vroege Griekse geneeskunde: uit de studie
van de mogelijke weerslag van gemoedstoestanden op het menselijk lichaam zou
Hippocrates tot fysiognomiek zijn gekomen, een wetenschap die hij volgens
Galenus bijzonder hoog aansloeg
(Galenus, Prognostica de Decubitu, 19, 530
Kuhn).
Wat er ook van zij, het eerste volledig
bewaarde fysiognomisch traktaat dateert
uit de vroege 3de eeuw v.Chr.: Physiognomonica van pseudo-Aristoteles. Het lijdt
geen twijfel dat de auteur uit de
Peripatetische school komt. Dit blijkt niet
alleen uit de dorre, typisch Aristotelische
opzet en de stijl, maar ook uit het
Aristotelisch karakter van het werk. Enkele belangrijke afwijkingen qua vocabularium en gedachtengoed verraden echter dat
het werk niet van Aristoteles zelf is.
Het traktaat opent met wat we als een
programma-verklaring van de fysiognomiek kunnen beschouwen:
Onze innerlijk gesteldheid staat in relatie met
ons lichaam, en staat niet op zichzelf, onberoerd
door de bewegingen van het lichaam. Dit is
vooral duidelijk in gevallen van ziekte en dronkenschap, wanneer ons innerlijk grondig wordt
veranderd door het lijden van het lichaam.

Maar ook het tegendeel is waar: het lichaam
lijdt duidelijk mee met de zielsaffecten bij
liefde, angst, pijn en genot.
In de creaties van de natuur zal men nog beter
kunnen bemerken dat lichaam en ziel van
nature zodanig met elkaar verbonden zijn dat
ze de oorzaak zijn van elkaars eigenschappen.
Nooit bestond er immers een dier, dat het
uiterlijk van het ene, en de inborst van een
ander dier had. Nee, altijd horen ziel en
lichaam samen; een bepaalde inborst meet dus
noodzakelijkerwijs een bepaald lichaam impliceren.

Na een vrij systematische analyse van de
methodes van zijn voorgangers, stelt de
auteur dat fysiognomiek zich enkel dient
bezig te houden met gevoelens voor zover
die het uiterlijk veranderen (806 a, 19-26).
Als veelzeggende uiterlijke tekens worden
vermeld: beweging, houding, kleur, gelaatsuitdrukking, haarlengte, zachtheid
van de huid, stem, viees, lichaamsdelen,
lichaamsbouw. Deze tekens worden in
vogelvlucht besproken, waama we worden vergast op een uitgebreide lijst van
portretten en types (de karakters van
Theophrastus zijn niet veraf): de dappere,
de laffe, de schrandere, de domme, de
bruut, de olijke vrolijkerd, de depressieve,
ze passeren alien de revue in passages als:
Kenmerken van een kankeraar: een grimmig,
donker en mager gelaat, de delen rond zijn
gezicht doorgroefd met rimpels, een rimpelig
en vleesloos gelaat; zijn haar groeit in een
rechte lijn en is zwart (808 a, 17-20).

of:
Kenmerken van bekrompen types: kleine
ledematen, een tenger en mager lichaam, kleine
ogen en een klein gezicht, zoals de Corinthiërs
of de inwoners van Leucadië (808 a, 30-32).

Vreemd genoeg begint het traktaat in
hoofstuk 5 opnieuw met een inleiding over
fysiognomiek (dit duidt op een latere com»
pilatie). Na een niet oninteressante uiteen-

zetting over het verschil mannelijk-vrouwelijk (waarin het mannelijke volgens de
Aristotelische visie als beste naar voren
treedt) volgt een uitgebreide opsomming
van onze verschillende lichaamsdelen (van
top tot teen), die scrupulous worden onderzocht en telkens met bepaalde karaktertrekken worden verbonden.
Dit uitermate technische traktaat zou navolgers vinden, niet toevallig in de twee
periodes waarin de fysiognomische wetenschap een ware hausse kende: Polemo,
retor van Laodicea, schreef in de 2de eeuw
n.Chr. een Griekse Physiognomonica, nu
enkel nog bekend in een laat-Middeleeuwse Arabische vertaling. Polemo is in
hoge mate schatplichtig aan het traktaat
van pseudo-Aristoteles, maar zijn cataloog
over de betekenis van elk lichaamsdeel is
veel uitgebreider. Bijna één derde van het
werk is aan de ogen gewijd. Adamantius’
Physioynomonica (een meer populariserende parafrase van Polemo’s werk) dateert
uit de 4de eeuw en is eveneens in het
Grieks geschreven, terwijl er ook een
Physiognomonica van een anonieme
Latijnse auteur uit de 4de eeuw bestaat.
Deze schrijver haalde het grootste deel van
zijn materiaal uit het traktaat van Polemo,
en putte eveneens uit het pseudoAristotelische handboek.
Wat deed men in de Oudheid met deze
fysiognomische kennis? Die blijkt te zijn
ingezet op heel uiteenlopende gebieden,
zoals ik in de volgende paragrafen zal
proberen aan te tonen.
Fysiognomiek en Alexander de Grote
Het verspreiden van de eigen beeltenis is
steeds een belangrijk propagandamiddel:
geweest voor bevestiging van de personencultus bij heersers. Het zou naief zijn te
veronderstellen dat het hier om volkomen
realistische portretten gaat: op zijn minst
wil men door een zekere uitstraling lets
beklemtonen.
Officieel beeldhouwer en als zodanig
schepper van het ‘Alexander-imago’ was
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Lysippos. Over zijn creatie vertelt
Plutarchus (de Alexandri Magni fortuna aut
virtute 335, A-C):
Toen Lysippos zijn eerste standbeeld van
Alexander maakte en hem voorstelde met zijn
hoofd naar de hemel gericht (zoals Alexander
vaak met een lichte buiging van het hoofd naar
omhoog keek), bracht iemand op de sokkel de
volgende woorden aan: ‘Het bronzen standbeeld lijkt wel naar Zeus op te kijken, zeggend:
Ik regeer de aarde, Zeus, u kunt de Olympus
behoeden/ Daarom gaf Alexander de opdracht
dat alleen nog Lysippus van hem portretten
zou maken. Want Lysippos was de enige die
zijn karakter in het brons weergaf en zijn arete
portretteerde. De andere beeldhouwers, erop
uit de buiging van het hoofd en de doorschijnende ogen weer te geven, slaagden er niet in
de mannelijke leeuwen-trekken te bewaren.
Afb. 2. Alexander-hoofd uit Pergamum (3de eeuw
v.Chr.). Naar een bronzen origineel van Lysippos).

Nog afgezien van de hele gedachtengang
verraadt alleen al de term ‘leeuwen-trekken’ een fysiognomische inslag. Nu is het
best mogelijk dat Lysippos in de periode
343-340 v.Chr. Aristoteles aan het hof van
Pella heeft ontmoet. Het fysiognomische
gedachtengoed van de Peripatetische
school zou zich in zijn beeldhouwwerk
voortzetten.2 Er zijn immers opvallende
gelijkenissen tussen de Alexander-hoofden
die teruggaan op Lysippos en de beschrijvingen van het leeuwentype (Phys. 809 b,
14-36):
1) haar in verspreide lokken op het voorhoofd,
2) lange, stevige nek met geelbruine manen,
3) vrij hoekig voorhoofd, enigszins bol naar het
centrum, met grote en zware wenkbrauwen en
4) doorschijnende ogen van normale grootte,
diep in hun kassen (afb. 2).
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Beïnvloeding door de fysiognomiek lijkt dus
best mogelijk, al kan het natuurlijk ook gaan
om ideeen die reeds onbewust bij heel wat
mensen sluimerden en zowel door Lysippos
als de fysiognomisten zijn gebruikt.

Fysiognomiek en voorspellingskunst
Het hele gedachtengoed van de antieke
fysiognomiek heeft een niet te verwaarlozen consequentie. Stel dat iemand tekenen
vertoont die onmiskenbaar wijzen naar
een jaloerse inborst. Zonder dat die persoon dan ooit in werkelijkheid blijk heeft
gegeven van jaloezie, kan men toch de
conclusie trekken dat zijn jaloerse aanleg
ooit tot uiting zal komen (dit wordt bijvoorbeeld gesuggereerd in Phys. 807 a). De
stap naar waarzeggerij is vlug gezet. Hoewel in de traktaten van de fysiognomisten
uiterst zeiden naar voorspellingskunst
wordt verwezen (Anonymus Latinus 21
over het uiterlijk van potentiele misdadigers) is het zeker dat in de bijgelovige
Romeinse keizertijd de fysiognomisten als
waarzeggers bekend stonden.
Artemidorus vermeldt hen in zijn cataloog
van voorspellers-charlatans (Oneirocritica
2,69): ze komen voor in het bonte gezelschap van ‘kaaslezers’ (turomanteis), “teerlingwerpers’ (astragalomanteis), ‘zeeflezers’
(koskinomanteis), enzovoort. In Rome kende
men zelf de ‘metoposkopoi’. Bij Suetonius

(Titus 2, 1) lezen we over zo’n ‘gelaatslezer’ die aan het gezicht van Titus zijn
toekomstig keizerschap kon aflezen, terwijl hij bij Britannicus kon vaststellen dat
die nooit keizer zou worden. Het geloof in
deze wetenschap moet overigens in brede
lagen van de bevolking zijn doorgedrongen. Zo horen we bij Petronius (Satyricon
126, 3) over een ancilla die bij de fvsiognomiek zweert: ‘uit de aangezichten van de
mensen lees ik hun karakter af, en, als ik je
zie wandelen, weet ik wat je denkf.
Het voorspellend karakter van deze
pseudo-wetenschap heeft overigens nog
een uitloper die tot in onze dagen voortleeft. De lichaamstekenen die ons lets
verraden over ons verdere leven worden
dan toegespitst op de hand. Zo vinden we
reeds bij Aristoteles passages die het geloof in handlezen verdedigen (Historia
Animalium 493 b32 en Problemata 896 a38
en964 a33).
Kritiek op deze stellingen wordt geuit in
de encyclopedie van Plinius de Oudere
(Naturalis Historia 11, 273-274). Het feit dat
hij er aandacht aan besteedt, zegt op zichzelf al lets over de grote bekendheid van
de fysiognomiek. Hij verwondert er zich in
hoge mate over dat een geleerde als
Aristoteles zich met dergelijke dingen
inliet, behandelt dan toch enkele fysiognomische kenmerken, maar besluit: ‘dit zijn
buitennissige dingen en alleen maar verteld voor het volk’.
Fysiognomiek en vooroordelen
Een bijzonder opmerkelijke passage vinden we in Phys. 808 a, 12-16:
De passieve minnaar heeft fletse ogen en kneukelknieen. Zijn hoofd neigt naar zijn rechterschouder en hij loopt op twee manieren: ofwel
wiegend, ofwel met zijn lendenen stijf. Zijn blik
is schichtig, zoals bij Dionysus de Sofist.

Eeuwenoude vooroordeien die vaak tot
onze tijd doorleven, worden hier opge-

somd. Foucault zag in deze beschrijvingen
een symptoom van de Griekse afkeer van
het omkeren van de seksuele rollen en het
‘vergrijp tegen de natuur’ waaraan deze
mannen zich zouden bezondigen. In de
antieke ‘pride-society’ was immers niets zo
oneervol als in seksuele relaties een passieve rol te spelen. Diezelfde vooroordelen
vinden we verspreid over een grote periode van de antieke literatuur terug. Denken
we maar aan de verontwaardigde beschrijvingen van de desidiosa juventus (‘de slappe
jeugd’) bij Seneca Rhetor (Controversiae I,
pr. 8-10), de schildering door Manilius van
de volgelingen van Bacchus en Venus
(Astronomia 5, 143 e.v.: ‘een gang die hun
verwijfdheid verraadt’), of de geperverteerde Oosterse priesters bij Apuleius
(Metamorphoses 8,26).
Het lichaam was dus blijkbaar een belangrijk instrument tot bevestiging van
gezag, aanzien of autoriteit in de samenleving (denken we ook maar aan slaven die
op vazen vaak gebocheld of erg klein afgebeeld staan). Tevens konden we vaststellen
hoe een aantal vooroordelen uit een maatschappij (de afkeer van niet-mannelijk gedrag) weerspiegeld wordt in een (naar
antieke normen) wetenschappelijk traktaat.
Helaas (dacht men ooit aan gehandicapten of mensen die door een ongeluk verminkingen ondergingen?) heeft het fysiognomisch vooroordeel zich ook na de
oudheid hardnekkig gehandhaafd. In de
Renaissance was de fysiognomie (naast de
astrologie) een gewaardeerde wetenschap,
zoals bijvoorbeeld blijkt in het geïllustreerde werk van G.B. de la Porta: De humana
physiognomia uit 1586. De Zwitser J.C.
Lavater maakte in de tijd van de Romantiek veel opgang met zijn sterk intuitieve
Physiognomische Fragmente zur Beförderung
der Menschenkenntniss und Menschenliebe (4
dln.; 1775-1778). De Italiaanse criminoloog
C. Lombroso (1835-1909) verdedigde de
stelling dat misdadigers te herkennen zijn
aan onder andere uiterlijke afwijkingen.

239

leerlingen hieruit (verregaande) conclusies
zullen trekken over mijn of uw gemoedsgesteldheid en karakter.
Zijn we niet allemaal af en toe fysiognomisten?...

Afb. 3. Vimont, Atlas de phrénologie, p. 18:
een illustratie van schedel-studie van een oudermoordenaar.

De frenologie (afb. 3), die nu niet meer als
wetenschap erkend wordt, stelde dat men
iemands karakter kon aflezen aan afmetingen van zijn schedel (‘de wiskundeknobbel’ is een hardnekkige restant in ons
dagelijks taalgebruik). Zogenaamd ‘wetenschappelijk racisme’ is in feite ook een uitloper van fysiognomische theorieen...
Besluit
Het zo complexe geheel van menselijke
gevoelens en gedragingen dat wij ‘karakter’ plegen te noemen, is ongetwijfeld veel
meer dan een optelsom die we kunnen
maken uit een aandachtig observeren van
de verschillende lichaamsdelen. Bovendien moeten naast de factor ‘natuur’ nooit
de componenten opvoeding en sociaal
milieu vergeten worden.
Hierover zal wel iedereen het eens zijn.
Maar als u of ik morgen voor een klas
komen te staan met ongekamde haren,
wallen onder de ogen, een gebogen of afwerende houding en een vaalbleke gelaatskleur, dan ben ik er zeker van dat de
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Koken van een papyrus
Originele Griekse recepten uit de
3de-5de eeuw n.Chr.
Francisca A J. Hoogendijk

In 1995 publiceerde Hermeneus een serie
artikelen van de hand van H. SancisiWeerdenburg, getiteld ‘Over koken en
kookboeken in de Oudheid’.1 De daarop
volgende recepten stelden de lezer in de
gelegenheid enkele Romeinse gerechten
daadwerkelijk te bereiden.2 We zijn namelijk, voor wat de Romeinse keuken betreft,
zeer verwend. Hiervoor beschikken we
over het Latijnse kookboek De re coquinaria,
dat aan de 1ste-eeuwse Romeinse lekkerbek Apicius wordt toegeschreven (in feite
is het een anonieme receptenverzameling,
die zijn detinitieve vorm kreeg in de loop
van de 4de eeuw n.Chr.).
Uit deze Romeinse recepten blijkt duidelijk een sterke invloed van de Griekse
keuken. De kookkunst van de Grieken had
zich vooral in de Hellenistische tijd verregaand ontwikkeld. Deze Grieks-Hellenistische keuken, gebaseerd op het gebruik
van een grote varieteit aan ingredienten en
uitheemse kruiden en specerijen, was tot
in de late Oudheid zeer populair. In het
Romeinse Rijk had de Griekse keuken de
betekenis gekregen die de Franse keuken
in het huidige Europa heeft.
Het is daarom jammer, dat er maar 20
weinig recepten zijn overgeleverd in de
oorspronkelijke Griekse versie.
Een papyrusrol met Griekse recepten
De papyrus Heidelberg inv. G 1701 (zie
bijgaande afbeeldingen3 en de bibliografie
aan het einde van dit artikel) neemt dan
ook een heel bijzondere plaats in: wij
hebben hier drie fragmenten van een
aufhendek Grieks kookboek - het enige

Griekstalige kookboek dat ons tot op
heden is overgeleverd. De papyrus is aan
het begin van deze eeuw gevonden op een
niet nader bekende plaats in hoogstwaarschijnlijk het achterland van Egypte en in
1914 aangekocht door de Heidelbergse
Universiteitsbibliotheek.
Hij bevat een aantal recepten die in genummerde kolommen op de binnenkant
(recto) van de papyrusrol staan geschreven
in een moot, regelmatig Grieks handschrift, van een geoefende boekschrijver,
dat in de 3de eeuw n.Chr. gedateerd kan
worden. Op de gewoonlijk onbeschreven
buitenkant (verso) van deze papyrusrol is
later nog een aantal recepten toegevoegd
in een cursiever handschrift (van de eigenaar? een kok?) uit waarschijnlijk de 4de
of 5de eeuw n.Chr. Als deze dateringen
kloppen (helaas blijft de datering van
literaire teksten op alleen het handschrift
altijd onzeker), zou dit kookboek dus meer
dan honderd jaar in gebruik zijn geweest!
Uit bepaalde zinswendingen en het varierende taalgebruik blijkt dat de recepten
van dit papyruskookboek zijn overgenomen uit verschillende andere kookboeken,
zoals ook het geval is in de bovengenoemde receptenverzameling van Apicius. De
recepten zijn zowel inhoudelijk als wat
vorm betreft zelfs nauw verwant aan de
recepten van Apicius, hoewel geen esvw
precies overeenstemt met een bij Apicius
of elders overgeleverd recept. Deze
Egyptische papyrus laat zien dat de
Grieks-Romeinse keuken zoals wij die uit
Apicius al kenden tot in de verste uithoeken van het Romeinse rijk was ingebur-
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Afb. 1. Papyrus Heidelberg inv. G 1701 Recto: Fragmenten van een papyrusrol met Griekse recepten (50% van
ware grootte).
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gerd. Dit wordt nog eens bevestigd door
papyrusteksten met boodschappenlijstjes
en overzichten van huishoudelijke uitgaven, waarin veel van de ingrediënten
worden vermeld die voor het bereiden van
de beschreven gerechten nodig waren.
Hoewel van de papyrusrol slechts enkele
fragmenten zijn bewaard, is toch een aantal recepten voldoende compleet om ze
nog daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Van deze recepten is de tekst hieronder
weergegeven. Net als bij Apicius is de
formulering van de recepten zeer beknopt
en daardoor niet altijd even duidelijk. Veel

voor de hand liggende woorden (zoals
werkwoorden en καÝ) zijn weggelaten.
Ook gebruikt de schrijver de imperativus
enkelvoud en derde persoon meervoud
zomaar door elkaar, waarschijnlijk onder
invloed van de verschillende voorbeelden
waaraan hij zijn recept ontleende. De gebrekkige stijl is bepaald ‘on-literair’ en
evenals bij Apicius ontleend aan de omgangstaal. Het lijkt of we hier te maken
hebben met een gestandaardiseerde, afgesleten ‘receptenstijl’, zoals wij die bijvoorbeeld ook kennen uit de vele tientallen
Griekse papyri met medische en alchemis-

Afb. 2. Papyrus Heidelberg inv.G 1701 Verso: Fragmenten van een papyrusrol met Griekse recepten
(50% van ware grootte).

tische recepten uit dezelfde periode (en die
misschien vergeleken mag worden met
onze huidige ‘kookboekstijl’).
Verder wordt de interpretatie van het
Grieks bemoeilijkt door de lacunes die
sommige teksten (met name het recept
voor vissoep) bevatten. Het staat een ieder
vrij om onzeker gelezen of in lacunes aangevulde woorden anders op te vatten of
voor bepaalde Griekse woorden andere
vertalingen te kiezen. Ook ikzelf ben in
enkele gevallen afgeweken van de standaard-uitgave van de tekst, maar het leek
hier met de juiste plaats deze afwijkingen

in een kritisch apparaat te verantwoorden.
In de Griekse tekst staan de volgende
papyrologische tekens: [ ] vierkante haken
wijzen op een lacune in de tekst; () ronde
haken geven een gedeelte van een woord
aan, dat in afkorting op de papyrus staat;
een punt onder een letter wil zeggen dat
die letter niet met zekerheid te lezen is.
Vreemde ingrediënten
Een aantal van de in de recepten genoemde ingrediënten komt ons vreemd voor, en
zeker de combinaties die ermee gemaakt
worden, zijn in onze tijd ongewoon. De
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papyrus vertoont op dit punt grote overeenkomsten met de recepten bij Apicius.
Kenmerkend voor vrijwel alle gerechten is
de zeer sterke smaak. Die zal mede nodig
zijn geweest om de mogelijk wat bedorven
smaak van in een warm klimaat bewaard
vlees of van minder verse vis te overstemmen.
Vooral de smaak van het veel gebruikte
garum moet hebben overheerst. Dit is een
gegist mengsel van vis en zout waarvoor
verschillende Romeinse recepten (onder
meer bij Apicius) over zijn. Garum kan nu
voor het gemak worden vervangen door
ansjovispasta of een Aziatische vissaus.
Een andere opmerkelijke smaak is die van
de asa foetida (hiemaar verwijst naar mijn
mening het Griekse πÞσ). Dit is gomhars
uit de wortel en stengel van een schermbloemige plant (ferula asa-foetida), met een
zodanige smaak dat dit plantaardige sap
in onze taal de naam ‘duivelsdrek’ heeft
gekregen. Indien U dit niet kunt of wilt
aanschaffen, zou een teentje knoflook als
vervanger kunnen dienen voor een soortgelijk smaakeffect.
Van de vermelde kruiden wordt niet
altijd gezegd of die in verse of gedroogde
vorm werden gebruikt, en of het om het
blad of om de zaden ging. In die gevallen
staat het ons vrij zelf een keuze te maken.
De meeste genoemde specerijen en kruiden zijn tegenwoordig tenminste in gedroogde vorm goed verkrijgbaar (koriander en anijs onder de naam van ketoembar
en djentin). Veel verse kruiden treft men
aan in de grotere tuincentra (evenals het
selderijzaad, dat bij ons niet meer in de
keuken wordt gebruikt); kalmoeswortel
(‘maagworteF, een kruid dat nu vooral in
likeuren wordt gebruikt) is te koop bij de
(reform-)drogist; asa foetida is onder de
naam ‘asafetida’ of ‘hing’ in sommige
Oosterse winkels verkrijgbaar.
Doorgaans geven de recepten geen precieze maten of hoeveelheden; ze veronderstellen dus een zekere geoefendheid in het
koken.

Afb. 3. Uitsnede uit papyrus Heidelberg inv. G 1701
(70% van ware grootte): Recept voor vissoep.

Na onderstaande Griekse recepten en
hun vertaling worden aanwijzingen voor
het koken gegeven die zijn gebaseerd op
eigen proefnemingen in de keuken.
Persoonlijke aanpassingen zijn natuurlijk
altijd mogelijk.
Recept voor vissoep
(recto kolom ζ (= 7), regel 6-16)

Vissoep. In een [pan], grutten, koriander,
prei, —, uien, dille, —, basilicum, fijngewreven anijs, —. Kook op kolenvuur, ook
begietend met een mengsel van water,
wijn en garum, Wanneer het gaar is en je
op het punt staat het (van het vuur) af te
nemen, moet je er peper over strooien en ei
met scherpe azijn en ze laten het een beetje

binden. Vervolgens behoeden ze het voor
het vuur.

gehalte). Niet meer laten koken, anders
gaat het eiwit schiften.

Ondanks de lacunes en daardoor enige
ontbrekende ingrediënten, wordt dit een
smakelijke dikke brei, die, bijvoorbeeld
geserveerd met brood, als hoofdmaaltijd
kan dienen. De soep kan als saus bij apart
toebereide vis gebruikt, maar ook bedoeld
zijn om de vis in te koken. Met χÞνδροσ
werden oorspronkelijk alle soorten gepelde
en grof verbrijzelde graankorrels (grutten)
bedoeld, later vooral grutten van tarwe en
spelt.
Een goed eetbaar resultaat, voldoende
voor vier personen, werd als volgt verkregen: week 100 gram gort (gerstekorrels)
een nachtje in 0,5 liter water. Voeg de
volgende dag toe: een gesneden preitje, 2
gesneden uien, 3 eetlepels verse (of 3 theelepels gedroogde) koriander, evenveel
dille, evenveel basilicum, en 1 theelepel
gemalen anijs. Een halve liter wijn erbij
(neem witte wijn, anders ziet het gerecht er
wel erg onsmakelijk uit), en een flinke
eetlepel ansjovispasta, vervolgens in 1 à 1,5
uur gaar laten koken. De laatste 20 minuten (afhankelijk van de vissoort) circa 400
gram visfilet in de soep meekoken. Van het
vuur nemen, peper erover strooien, en de
soep binden met een ei, dat eerst is losgeklopt in scherpe azijn (met een hoog zuur-

Recept voor gepekeld viees of stukjes ham
(recto kolom ζ (= 7), regel 21-34)

Afb. 4. Uitsnede uit papyrus Heidelberg inv. G 1701
(65% van ware grootte): Recept voor gepekeld viees of
stukjes ham.

Gepekeld vlees of stukjes ham. Het viees
eveneens rauw, het pekelvlees echter koken ze van tevoren, alleen om het te ontzouten. Vervolgens alles in een pan, en 4
delen wijn, 2 delen zoete wijn en 1 deel
azijn. Rooster gedroogde koriander, tijm,
anijs en venkel, alles vanaf het begin samen. Gooi dit erbij en kook, gooi er, wanneer het halfgaar is, honing bij en fijngestampte komijn - anderen ook peper - en
nadat ze de saus in een warme schaal
hebben gedaan gooien ze er stukjes merg
en warm brood in.
Dit wordt een zeer smakelijke vieessaus.
Echt gepekeld viees bestaat niet meer;
sommige soorten gerookte ham zullen net
zo zout zijn, maar houden een rooksmaak,
ook na het ‘ontzouten’. Echt rauwe ham is
moeilijk verkrijgbaar, ik heb het gerecht
met hamlappen gemaakt. (‘Eveneens rauw’
in regel 22 verwijst naar een in het voorgaande genoemd, maar hier niet opgeno*
men, ongekookt ingredient.)
Begiet 500 gram hamlappen, in stukjes,
met 2 dl wijn, 1 dl zoete wijn (een mus-
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kaatwijn bijvoorbeeld), 0,5 dl azijn.
Rooster op een droge bakpan van elk van
de volgende kruiden een theelepel:
gedroogde koriander, tijm, anijszaad en
venkelzaad. Voeg dit mengsel toe aan de.
pan met vlees. Laat met gesloten deksel
sudderen tot het gaar is (ongeveer een uur)
en voeg halverwege de bereidingstijd een
eedepel honing toe en een theelepel gemalen komijn. Binden met kleine stukjes vers
brood, of met ‘stukjes merg’ (te lepelen uit
een zeer dikke mergpijp van de slager en
enkele minuten mee laten koken: wel erg
vet). Met peper bestrooien.
Recept voor leverspies
(recto kolom η (= 8), regel 30-33)
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doorgaans werden opgediend met een
sausje (waarvan er vele tientallen in
Apicius te vinden zijn, en ook enkele op
deze papyrus).
Recept voor saus met gedroogde kalmoes
(verso kolom σ’ (= 6), regel 2-8)

Afb. 5. Uitsnede uit papyrus Heidelberg inv. G 1701
(60% van ware grootte): Recept voor leverspies.

Gedroogde kalmoes, zaad van selderij en
azijn in een vijzel; bereid, en een beetje asa
foetida en zoete wijn bij de azijn. Laat een
beetje staan voor twee uren. Vervolgens in
een pot, mooie en voldoende garum, in de
oven. Wanneer het gaar is, peper.
Er wordt met gezegd bij welk gerecht deze
saus moet worden genuttigd. Zoals hieronder bereid, smaakt de saus zeer sterk.

Snijd een mooie lever in stukken en wrijf
in met een mengsel van olie met zout,
koriander, tijm, asa foetida en azijn. Op een
spies, rooster hem heet en eet hem op.

Voor een klein beetje: Wrijf een eetlepel
gedroogde kalmoeswortel en 1 theelepel
selderijzaad fijn met 6 eetlepels (wijn-)azijn,
waaraan een zeer klein beetje asa foetida en
een eetlepel zoete wijn (of een theelepel
honing) is toegevoegd. Twee uur laten
staan, overdoen in een ovenvast schaaltje,
een theelepel ansjovispasta erdoor roeren
en circa 1 uur op 150° in de oven laten
garen. Tenslotte de nu dik geworden saus
met peper bestrooien.

Marineer de in stukken gesneden lever
enige tijd in 2 eetlepels olie met 1 theelepel
gedroogde koriander, 1 theelepel gedroogde tijm, een zeer klein beetje asa foetida en
1 eetlepel azijn. Droogdeppen, aan spiesjes
steken en zo heet mogelijk roosteren (van
buiten knapperig, van binnen zacht maar
wel gaar: circa 3 minuten per kant). Erg
lekker zonder meer, maar uit het kookboek
van Apicius blijkt dat dergelijke gerechten

Recept voor saus met lavas en komijn
(verso kolom σ’ (= 6), regel 9-12)

Lavas, komijn, twee delen wijn en een deel
garum, beide sterke; wanneer het gaar is,

peper, asa foetida, gedroogde koriander;
alleen die wordt geroosterd.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de bovenstaande saus. Voor een klein beetje: een
eetlepel fijngehakt lavasblad en 1 theelepel
gemalen komijn vermengen met 2 eetlepels
wijn en 1 eetlepel ansjovispasta, 5 a 10
minuten laten koken (de saus dikt in). Wat
peper, zeer weinig asa foetida en gedroogde,
van te voren op een droge bakpan geroosterde koriander toevoegen.

Tot besluit
Hot moge duidelijk zijn dat dergelijke
gerechten niet de dagelijkse kost vormden
van de gewone man in Grieks-Romeins
Egypte. Kookboeken als het onze, die de
aanwezigheid van een beroepskok in het
huishouden veronderstellen, zullen hoe
dan ook niet veelvuldig in het oude Egypte
hebben gecirculeerd, en al helemaal niet in
de kleine dorpjes langs de randen van de
Egyptische woestijn, vanwaar het merendeel van onze papyri stamt. Dat we over de
bovenstaande Griekse kookboekfragmenten beschikken is louter aan het gelukkige
toeval te danken.
KORTE BIBLIOGRAFIE
De papyrus Heidelberg inv. G 1701 is in 1920
met uitvoerig commentaar gepubliceerd door F.
Bilabel, OΨAPTYTIKA und Verwandtes,
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1919, Abh. 23
(Heidelberg 1920) 1-33 en pl. I-III.
De tekst van de papyrus is, met enkele aanvullende suggesties voor de lacunes, opnieuw
afgedrukt in de ‘Appendicula’ over Griekse
kookboeken van de Apicius-uitgave door C.

Giarratano-F. Vollmer, Apicii de re coquinaria
(Lipsiae 1922) 87-91.
Enkele recepten uit deze papyrus worden
genoemd in W.A. Forbes, De antieke keuken
(Bussum 1965) 22-5. Een bespreking van het
sterk beschadigde recept voor linzenbrei is te
vinden in Hermeneus 67, 3 (1995) 153-4.
Uitvoerige informatie over de genoemde ingredienten is te vinden in J. Andre, L’alimentation et
la cuisine à Rome (Paris 1961).
Zie voor Griekse kookboekenschrijvers en
Griekse recepten bijvoorbeeld het eerste artikel
van H. Sancisi-Weerdenburg (zie onder: noot 1),
en de hierboven genoemde Inleiding van Bilabel
en Appendicula van Giarratano-Vollmer.
Literaire Griekse visrecepten worden behandeld
in: J. Wilkins-S. Hill, Archestratus. The Life of
Luxury. Translated with introduction and
commentary (Totnes 1994).
Romeinse recepten: er bestaan inmiddels onnoemelijk veel vertalingen en bewerkingen (van
voomamelijk Apicius) om antieke gerechten uit
te koken; ik noem vooral B. Flower-E.
Rosenbaum, The Roman Cookery Book. A critical
translation of The Art of Cooking by Apicius
(London 1958) [met Latijn]. Verder J.M. van
Winter, Van Soeter Cokene. Recepten uit de romeinse en middeleeuwse keuken (Bussum 1971); P.C.P.
Faas, Rond de tafel der Romeinen (Diemen 1994);
zie ook de rubriek ‘Boeken’ in Hermeneus 69,2
(1997)148-51.
Voor algemene literatuur over papyrologie
verwijs ik naar de bibliografieën in Hermeneus
52,4 (1980) passim en 66,4 (1994) 262.
NOTEN
1. H. Sancisi-Weerdenburg, Over koken en
kookboeken in de Oudheid (1), Hermeneus 67, 1
(1995) 23-7; idem (2), Hermeneus 67, 3 (1995)
151-6; idem (3), Hermeneus 67, 4 (1995) 217-22.
2. Recepten in N. Van der Auwera, Een
Romeins etentje, Hermeneus 67, 4 (1995) 223-6,
en V. Hunink, Romeinse deegrecepten volgens
Cato, Hermeneus 67, 4 (1995) 227-9.
3. Voor de foto’s, gemaakt door R. Zachmann,
en de toestemming om die hier af te drukken
dank ik Prof. Dr. D. Hagedorn uit Heidelberg.
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Inleiding
Evelyn Waugh (1903-1966) is zonder
twijfel een van de grootste Engelse auteurs
van deze eeuw. Zijn oorlogsroman (The
Sword of Honour Trilogy, 1952-1961), zijn
journalistieke werk (bijvoorbeeld Waugh in
Abyssinia, 1936), maar vooral zijn ironische
en satirische romans (bijvoorbeeld Scoop,
1938 en The Loved One, 1948) zijn nog zeer
het lezen waard. Bij de Nederlandse lezer
is Evelyn Waugh waarschijnlijk vooral
bekend als auteur van Brideshead Revisited
(1945), al zullen velen dit werk vooral
kennen van de televisie-serie (‘Terugkeer
naar Brideshead’) die al weer enige tijd
geleden werd uitgezonden. Brideshead
Revisited is de eerste roman waarin
Waugh’s rooms-katholicisme - hij bekeerde zich in 1930 - sterk op de voorgrond
treedt. Het geloof wordt daarna een
belangrijk aspect in zijn werk. Het roomskatholicisme vertegenwoordigde voor
Waugh de westerse cultuur en was voor
hem een constante factor in heden, verleden en toekomst; hij zag het geloof als een
rustpunt in een chaotische wereld, een
toevluchtsoord. Overigens had Waugh een
nogal zakelijke opvatting van geloof en
geloven, en speelde het mystieke element
voor hem nauwelijks een rol.
Het werk waarin zijn gedachten over het
geloof wellicht het duidelijkst naar voren
komen, is zijn roman Helena uit 1950. Deze
historische roman - de enige die Waugh
schreef - speelt in de laatste decennia van
de 3de en de eerste decennia van de 4de
eeuw n.Chr. Hoofdpersoon is Helena, de
moeder van Constantijn de Grote, de

eerste christelijke keizer van het Romeinse
Rijk (306-337).
Het boek vertelt het geromantiseerde
levensverhaal van Helena. Zij is bij Waugh
de dochter van de Britse koning Coel. Zij
huwt met Constantius Chlorus, baart hem
een zoon met de naam Constantijn en
wordt vervolgens door hem in de steek
gelaten. Zij leeft dan lange tijd alleen in
Dalmatic en later, wanneer Constantijn
keizer is geworden, in Trier. Met het keizerlijk hof krijgt zij pas te maken wanneer
zij in 326 naar Rome reist om daar deel te
nemen aan de festiviteiten ter gelegenheid
van het 20-jarig ambtsjubileum van
Constantijn.
Inmiddels heeft Helena, die door Waugh
geschetst wordt als een zoekende naar het
ware geloof, zich bekeerd tot het Christendom. In Rome besluit zij naar Jeruzalem te
gaan om het kruis waaraan Christus was
gestorven te zoeken. Uiteindelijk vindt ze
het met behulp van de Wandelende Jood
en met deze vondst en de dood van
Helena eindigt het boek.
Rond deze verhaallijn weidt Waugh uit
over religieuze stromingen als de gnostiek
en de Mithrasverering, en over politieke
gebeurtenissen en intriges aan het hof.
Bijna het gehele boek is geschreven vanuit
het gezichtspunt van Helena en ademt de
bewondering die Waugh heeft gehad voor
deze heilige van de rooms-katholieke en
oosters-orthodoxe kerk.
Ontstaansgeschiedenis
Aan geen roman heeft Waugh zo lang
gewerkt als aan Helena. Wellicht deed hij

Afb. 1. Keizerin Helena wijst het kruis van Christus aan tussen de drie gevonden kruisen op Golgotha. Fresco in
het oratorium van de S. Silvestro in de basilica SS. Quattro Coronati te Rome.

het idee voor het boek op toen hij in 1935 in
Jeruzalem was. In een brief van 28 december 1935 schrijft hij: ‘I feel obliged to write
a history of England and the Holy Places.
You see St Helena, Baldwin, Lord Stratford
de Redcliffe, general Gordon etc. all
English’. Pas tien jaar later begint hij daadwerkelijk aan een boek over Helena; de
werktitel was The Quest of the Empress
Dowager. Op 1 mei 1945 schrijft hij in zijn
dagboek: ’I will now get to work on St
Helena’. En vijf dagen later, op 6 mei 1945:
‘I have done enough reading to start tomorrow on Helena’. Uit brieven en dagboekaantekeningen blijkt dat Waugh met
tussenpozen tot het voorjaar van 1946 aan
het boek heeft gewerkt. Vervolgens begon
hij zijn reisverslagen voor publicatie te
redigeren; deze verschenen in 1946 onder
de titel When the Going was Good. Hij heeft
in die periode research gedaan en zich ver-

diept in de geschiedenis van de regeerperiode van Constantijn de Grote.
Wat hij behalve aan bronnen (zie hieronder) aan secundaire literatuur op dat terrein heeft gelezen is met goed te reconstrueren. Edward Gibbon’s Decline and Fall of
the Roman Empire heeft zeker tot zijn literatuur behoord. Ook heeft hij zich verdiept in
de godsdienstgeschiedenis van de periode
en in de joodse geschiedenis na de verwoesting van de Tempel in 70. Uit brieven
blijkt dat met name het thema van de Wandelende Jood hem fascineerde. Op 24 januari 1946 schrijft hij aan een joodse kennis:
‘Also, can you tell me anything about the
Wandering Jew? Is he purely a mediaeval
Christian legend or does he correspond to
any tradition of your Faith?’
De jonge Helena is gemodelleerd naar
Penelope Betjeman, de echtgenote van de
schrijver/dichter John Betjeman. Zij was,
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net als Helena in het boek, een paardenliefhebster: ‘...I am writing her [Penelope’s]
life under the disguise of St Helena... She
[Helena] is 16, sexy, full of horse fantasies
... Will you tell her to write to me fully
about adolescent sex reveries connected
with riding’ (brief aan John Betjeman,
27mei l945).
Aan het eind van 1946 had Waugh de
eerste drie hoofdstukken van het boek gereed. Een excerpt hiervan word gepubliceerd in het tijdschrift The Tablet (22 december 1945, pp. 299-302) onder de titel
‘St. Helena Meets Constantius: A Legend
Retold’. Er is beweerd door zijn vriend en
biograaf Christopher Sykes dat Waugh
aanvankelijk de bedoeling heeft gehad een
meer serious werk te schrijven over Helena
en over de geschiedenis van de tijd van
Constantijn. Dit is echter niet zeker. Hij
vond de periode van het vroege Christendom en speciaal de 4de eeuw fascinerend
(brief aan Henriques, 2 februari 1946),
maar we mogen op grond van opmerkingen in zijn brieven aannemen dat Waugh
moeite heeft gehad zich een duidelijk
beeld te vormen van Helena’s persoon en
de tijd waarin ze leefde. Wellicht heeft
Waugh om die reden het werken aan
Helena onderbroken.
In maart 1949 hervat Waugh het werk
aan Helena. Het is nu duidelijk dat het
boek een historische roman zal worden.
Veel informatie treffen we overigens niet
aan in Waugh’s brieven en dagboekaantekeningen. Het lijkt erop dat het schrijven
van het boek hem niet gemakkelijk af ging
(‘I write a sentence a week on the Empress
Helena’, brief 14 september 1949; ‘I wish I
could tell you that Helena progresses’, brief
20 juli 1949). Wel is hij zeer tevreden over
het werk en tegelijk angstig voor de ontvangst ervan: ‘... Helena...is to be my masterpiece. No one will like it at all’ (brief 9
november 1949); en een aantal weken later:
‘My Helena is a great masterpiece. How it
will flop’ (brief 16 november 1949). In de
eerste week van maart 1950 is het boek

voltooid en in oktober van hetzelfde jaar
verschijnt het. Het boek is opgedragen aan
Penelope Betjeman.
Kritieken op Helena
Zoals Waugh zelf al voorzag, waren de
literaire kritieken op Helena niet positief. In
het algemeen vond men het boek niet onaardig maar het werd niet gerekend tot het
beste werk van Waugh. De critici vonden
Helena ‘a lightly devotional, decorative,
frequently entertaining, but not very
substantial work of fiction’ (Spectator,
13 oktober 1950). Waugh zelf dacht daar
anders over en hij was dan ook bepaald
teleurgesteld door de negatieve pers.
Helena valt niet gemakkelijk te beoordelen. Het kent prachtige passages die
afgewisseld worden door passages van
minder literair gehalte. Het boek is enerzijds geestig, ironisch en knap gecomponeerd, zoals we dat ook van andere
romans van Waugh kennen, anderzijds
bevat het passages die de auteur onwaardig zijn en bij de lezer irritatie kunnen opwekken. De beschrijving bijvoorbeeld van
een conversatie tussen de nog niet bekeerde Helena en de christen Lactantius over
het christelijke geloof en hoe daar later
tegenaan gekeken zal worden, kan als
ergerlijk opgevat worden.
‘Suppose’, says Lactantius, ‘suppose that in
years to come, when the Church’s troubles
seem to be over, there should come an apostate
of my own trade, a false historian, with the
mind of Cicero or Tacitus and the soul of an
animal’, and he nodded towards the gibbon
who fretted his golden chain and chattered for
fruit... (p. 122).

De pointe, een verwijzing naar Edward
Gibbon en zijn Decline and Fall of the Roman
Empire, wordt door Waugh niet uitgewerkt
maar is evident.
Ook minder geslaagd en literair niet erg
gelukkig is de introductie van de Wande-

lende Jood. Deze spreekt met het accent
van een ‘London East End go-getting Yid’,
is nederig en vol van zelfspot. Waugh, die
niet vrij was van anti-joodse sentimenten,
portretteert hier een type jood dat in zijn
tijd, kort na de Tweede Wereldoorlog en
de uitroeping van de staat Israel, absoluut
niet meer acceptabel was. De bekende
Graecus Maurice Bowra, met wie Waugh
bevriend was, vond de introductie van de
Wandelende Jood bepaald ongelukkig zoals blijkt uit een brief van Waugh van
17 november l950.
Opmerkelijk is dat bijna geen enkele
criticus aandacht besteedde aan het theologische standpunt dat Waugh in het boek
inneemt en de spirituele implicaties daarvan. In het boek wordt het Christendom
geplaatst tegenover de mystieke en gnostische stromingen van de tijd. Het Christendom vertegenwoordigt het begrijpelijke en
tasfbare geloof dat tegenover alle andere
vage, niet begrijpelijke en ongrijpbare religieuze stromingen staat. Dat komt goed
tot uiting in de eerder genoemde conversatie tussen Helena en Lactantius die
plaats vindt nadat Helena een lezing over
een gnostische stroming heeft bijgewoond:
That evening Helena sent for Lactantius and
said: ‘I went to the lecture this afternoon...I
couldn’t understand a word he said. It’s all
bosh, isn’t it?’ ‘All complete bosh, your
Majesty.’ ‘So I supposed. Just wanted to make
sure. Tell me, Lactantius, this god of yours. If I
asked you when and where he could be seen,
what would vou sav?’ ‘I should say that as a
man he died two hundred and seventy -eight
years ago in the town now called Aelia
Capitolina in Palestine.’ ‘Well, that’s a straight
answer anyway.’ (Helena, 130-131).

Kenmerkend is ook de conversatie tussen
Helena en paus Sylvester:
And then Helena said something which seemed
to have no relevance: ‘Where is the cross, any-

way?’ she asked. “What cross, my dear?’ ‘The
only one. The real one/ /! don’t know. I don’t
think anvone knows. I don’t think anyone has
ever asked before.’ ‘It must be somewhere.
Wood doesn’t just melt like snow. It’s not three
hundred years old... Just at this moment when
everyone is forgetting it and chattering about
the hypostatic union [de Ariaanse kwestie],
there is a solid chunk of wood waiting for them
to have their silly heads knocked against. I’m
going off to find it’, said Helena. (Helena,
208-209).

Voor Waugh is het Christendom gebaseerd
op historische gegevens die grijpbaar en
begrijpelijk moeten zijn. Sofistische discussies binnen het Christendom, zoals die over
de natuur van Christus (de Ariaanse kwestie) - een conflict dat hevig speelde in de
tijd van Constantijn en dat de keizer in 325
op het concilie van Nicaea heeft willen
beslechten - worden door Waugh ook aan
de kaak gesteld en in feite onzinnig gevonden.
Waugh stelt de vondst van het kruis door
Helena voor als een feit dat historisch
gedateerd en gelokaliseerd kan worden.
Dat gegeven zegt veel over Waugh’s eigen
geloofsovertuiging; voor hem was de inventio crucis weliswaar een legende, maar
wel een legende die een bepaald waarheidsgehalte bezat: voor Waugh heeft
Helena daadwerkelijk het kruis gevonden.
Men zou kunnen zeggen dat Waugh aan
Helena zijn eigen ideeen over het christelijk geloof in de mond legt. Het theologische standpunt van Waugh is dat het
christelijk geloof vooral een praktische en
nuchtere aangelegenheid zou moeten zijn.
De matige literaire kritieken werden
slechts ten dele gecompenseerd door positieve reacties van John Betjeman, Graham
Greene en Nancy Mitford (brieven van
Waugh van 9 en 16 november 1950; brief
Mitford van 10 november 1950). Opmerkelijk genoeg is van Penelope Betjeman, aan
wie het boek was opgedragen, geen reactie
bekend.
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Afb. 2. Bronzen munt van Helena, geslagen in Trier. De tekst op de voorzijde luidt FL. HELENA AUGUSTA.
Op de keerzijde is de godin Securitas (Zekerheid) afgebeeld, en het randschrift luidt: SECURITAS REI PUBLICE
(sic).

De kritieken stonden een commercieel
succes van het boek overigens niet in de
weg. Drie maanden na verschijning waren
er al 15.626 exemplaren van verkocht. Ook
verscheen er al vrij snel een Franse vertaling. In 1951 werd het laatste deel van het
boek omgewerkt tot hoorspel en in december van dat jaar door de BBC uitgezonden
met onder andere Sir John Gielgud in de
rol van Constantijn.
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Historiciteit
Waugh heeft voor Helena onderzoek gedaan door raadpleging van de relevante
laat-antieke bronnen en secundaire literatuur. Het boek is op bekwame wijze op het
historisch materiaal gefundeerd. Wie dit
historisch materiaal kent zal op bijna eike
pagina van Helena wel een verwijzing naar
de bronnen herkennen. De voomaamste
bron voor Helena’s reis naar Jeruzalem is
Eusebius’ Vita Constantini III 41-47.
Voor de eerste decennia van haar leven
en haar ontmoeting met Constantius
Chlorus heeft hij gebruik gemaakt van
Geoffrey of Monmouth’s Historia Regum
Britanniae 5. 6, een werk uit de 12de eeuw.
In dit werk is Helena de dochter van de
Britse koning Coel; na de plotselinge dood
van haar vader huwt zij Constantius en
baart hem Constantijn als zoon. Laatantieke bronnen noemen veelal Drepanum

in Bithynië als Helena’s geboorteplaats,
maar Waugh gelooft daar helemaal niets
van (preface Helena, xiii); zij wordt in deze
bronnen voorgesteld als een vrouw van
nederige afkomst die werkzaam was als
stabularia (stalmeid) voordat zij Constantius ontmoette. Waugh plaatst Helena
bewust in een Britse traditie, maakt van
haar een vrouw van adellijke afkomst,
maar blijft toch enigszins trouw aan de
meer authentieke bronnen door van haar
een paardenliefhebster te maken.
In de jaren na haar scheiding van
Constantius is het leven van Helena in
nevelen gehuld. Nadat Constantijn in 306
aan de macht was gekomen, heeft zij enige
tijd in Trier gewoond. De rijke middeleeuwse Helena-traditie van deze Duitse
stad wijst daar sterk op evenals plafondschilderingen afkomstig uit een vertrek
van het keizerlijk paleis in Trier; Helena
zou hierop afgebeeld zijn. Waugh volgt
terecht deze traditie door Trier als een van
haar woonplaatsen te noemen. Het is ook
niet onwaarschijnlijk dat Helena daar
Lactantius heeft ontmoet, die in keizerlijke
dienst was als leraar van Constantijns
zoon Crispus.
Volgens Waugh bezoekt Helena pas in
326 voor het eerst Rome ter ere van de
viering van Constantijns 20-jarig regeringsjubileum. Alle informatie wijst er

evenwel op dat Helena, niet lang nadat
Constantijn in 312 door de overwinning in
de slag bij de Pens Milvius Rome in handen kreeg, zich in de Eeuwige Stad heeft
gevestigd. Zij bezat in de zuid-oost hoek
van Rome het zogenaamde Palatium
Sessorianum, waarvan een deel later getransformeerd is tot de kerk van S. Croce in
Gerusalemme. Overigens noemt Waugh
slechts een bron expliciet (in zijn dagboek,
26 januari 1946), namelijk het Itinerarium
Burdigalense, een pelgrimsverslag uit de
jaren 330.
Bijna alle personen die in het boek voorkomen zijn historisch. Helena zelf uiteraard, Constantius Chlorus, Constantijn,
Constantijns concubine Minervina, zijn
vrouw Fausta, zijn zoon Crispus bij
Minervina, zijn zuster Constantia en haar
zoon Licinius, Lactantius, paus Sylvester
en bisschop Macarius van Jeruzalem, om
slechts de belangrijksten te noemen. Ook
door Waugh beschreven gebeurtenissen
zijn vanuit historisch oogpunt juist, al geeft
hij daar soms wel zijn eigen interpretade
aan. Vrij uitgebreid beschrijft hij de intriges
van Fausta om een ieder die in haar weg
staat door Constantijn uit de weg te laten
ruimen. We weten dat in 326 in Rome
zaken aan het keizerlijk hot hebben plaatsgevonden, die nu niet meer reconstrueerbaar zijn, en die hebben geleid tot de executie - op bevel van Constantijn - van eerst
Crispus en daarna Fausta. Er is wel vermoed dat Fausta slachtoffer is geworden
van haar pogingen Crispus uit de weg te
ruimen ten gunste van haar eigen zoons.
Waugh diept dit vermoeden uit en maakt
van Fausta een ras-intrigante die
Constantijn geheel in haar macht heeft
totdat Constantijn inziet dat hij door zijn
echtgenote gebruikt wordt.
Overigens komt Constantijn er bij Waugh
niet goed vanaf. Hij is het slachtoffer van
zijn eigen macht geworden en een heerser
die het aan elke realiteitszin ontbreekt. Hij
wordt door Waugh gepresenteerd als een
man die zichzelf beschouwt als de mach-

tigste man ter wereld maar tegelijkertijd
geen controle heeft over zichzelf en zijn
machtspositie. Er is terecht verondersteld
dat Waugh op deze manier kritiek heeft
willen geven op de politici van zijn eigen
tijd. In een van zijn brieven schrijft Waugh
dat hij Constantijn geen sympathieke figuur vindt (18 december 1951). Wellicht is
deze antipathie gebaseerd op de Historia
Nova van Zosimus, een pagane auteur van
rond het jaar 500 die ook door Waugh is
geraadpleegd en die zeer negatief over
Constantijn heeft geschreven.
Behalve op historisch materiaal heeft
Waugh zich ook gebaseerd op legenden en
historische falsificaties; van deze laatste is
de zogenaamde Donatio Constantini een
goed voorbeeld. Volgens dit middeleeuwse
document, dat voor authentiek moest doorgaan, heeft Constantijn de stad Rome aan
paus Sylvester en de kerk geschonken.
Waugh verwerkt dit gegeven in een conversatie tussen Constantijn en Sylvester,
waarin de keizer meedeelt dat hij schoon
genoeg heeft van Rome en een nieuw
Rome (bedoeld is Constantinopel) zal stichten: ‘...As for the old Rome, it’s yours’,
waarop Sylvester antwoordt: ‘But I rather
wish we had it in writing all the same’.
Ook heeft Waugh de Sylvesterlegende in
zijn boek verwerkt, maar het bekendste
legendarische materiaal dat Waugh heeft
gebruikt zijn natuurlijk de legenden over
de kruisvinding.
De legende van de kruisvinding door
Helena is ontstaan in de tweede helft van
de 4de eeuw en is te vinden bij onder
andere Ambrosius in diens lijkrede voor
Theodosius de Grote en in de Kerkgeschiedenissen van de laat-antieke auteurs
Rufinus, Socrates, Sozomenus en
Theodoretus. Deze legende verha a It hoe
Helena in de laatste jaren van haar lev en
naar Jeruzalem afreisde en daar met behulp van bisschop Macarius op Golgotha
het kruis vond waaraan Christus was
gestorven. Op deze plaats liet zij een kerk
bouwen - de Heilige Grafkerk - waar een
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deel van het kruis werd bewaard; een
ander kruisdeel zond zij aan haar zoon
Constantijn.
In het begin van de 5de eeuw ontstond
een andere versie van de legende waarin
de jood Judas een belangrijke rol speelt. Hij
is het die voor Helena op Golgotha het
kruis vindt en zich vervolgens bekeert tot
het christelijk geloof. Deze zogenaamde
Judas Kyriakoslegende zou in de Middeleeuwen de meest populaire versie van
de legende van de kruisvinding worden.
De legende is vertaald in vele landstalen
en afgebeeld op fresco’s, schilderijen en
wandtapijten. De bekendste afbeelding van
de Kyriakoslegende is zonder twijfel die
van Piero della Francesca in de basiliek van
S. Francesco te Arezzo.
Het is opmerkelijk dat Waugh ervoor
heeft gekozen Helena het kruis te laten
vinden met behulp van de Wandelende
Jood in plaats van met de hulp van Judas
Kyriakos. Het boek zou in dat geval aan
‘historische betrouwbaarheid’ gewonnen
hebben. Zelf vond Waugh het Judas
Kyriakosverhaal evenwel een ‘less creditable version’ (preface Helena, xii).
Uit bovenstaande voorbeelden, en er zijn
vele andere te noemen, is te constateren dat
Waugh zich in het algemeen good in de
bronnen heeft verdiept en deze ook kundig
verwerkt heeft. Hij maakt geen aperte fouten en waar het bronnenmateriaal hem in
de steek laat, laat hij zich niet verleiden tot
ongeloofwaardige fantasieën. Van enige
bronnenkritiek is bij Waugh overigens
geen sprake; voor hem zijn de historisch
betrouwbare en de onbetrouwbare bronnen, en het legendarische materiaal evenwaardig. Maar dat is niet erg, want zoals
Waugh het zelf heeft verwoord is Helena
‘...just something to be read; in fact a legend’ (preface Helena, xiii).
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Besluit
Evelyn Waugh beschouwde Helena als zijn
beste boek. De figuur van Helena fascineerde hem zeer. Zij was voor hem een heilige

die het Christendom letterlijk een van zijn
belangrijkste symbolen had geschonken:
het kruis. Zij was in Waugh’s eigen woorden ‘...a resolute old woman with a single
concrete, practical task clear before her; to
turn the eyes of the world back to the
planks of wood on which their salvation
hung’.
Het heeft hem tot aan zijn dood dwars
gezeten dat Helena met gemengde gevoelens werd beoordeeld. Wellicht is een
reden voor de matige kritieken dat zonder
enige kennis van de periode van Constantijns regering en van de relevante bronnen
het boek niet eenvoudig te begrijpen is, en
dat met een redelijke kennis van dit tijdvak
het boek vragen oproept Wat dat betreft
had Waugh niet helemaal ongelijk toen hij
voor de verschijning van het boek in een
brief van 14 September 1949 schreef:
‘[Helena] will be interesting only to the
very few people who know exactly as
much history as I do. The millions who
know more will be disgusted; the few who
know less, puzzled’.
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Het zichtbare verleden:
confrontaties en interpretaties
Ruurd Halbertsma

In Memoriam Hendrik Brunsting
(1902-1997), oud-conservator Rijksmuseum
van Oudheden.
Confrontaties met het verleden zijn ervaringen die ieder mens - van jongs af aan meemaakt. Een fossiele schelp in een stuk
natuursteen roept vragen op over de manier waarop twee harde naturen zo met
elkaar kunnen versmelten. Een pijpenkopje
uit de achtertuin wordt meegenomen naar
het lokale museum en daar gedetermineerd. Vaak krijgen dergelijke vondsten
een ereplaats in een la of op een plank. Ze
worden trots getoond aan vrienden, met de
eigen uitleg, die vaak wat fantastischer
klinkt dan het oorspronkelijke verhaal van
de museummedewerker.
De reacties van mensen op dergelijke
confrontaties met het verre verleden kunnen veel informatie geven over het historisch inzicht, de wereldopvatting en de
fantasie van bevolkingsgroepen in het
heden en het verleden. Wat er vervolgens
met de artefacten gebeurt, zegt opnieuw
veel over een samenleving en de verschillende belangen die gemoeid zijn met de
interpretatie van het verleden.
‘Archeologie’ in de oudheid:
drie voorbeelden
Het vroegste historische bewijs voor een
confrontatie met het verleden is te vinden
in een inscriptie in spijkerschrift, gevonden
in Larsa (Irak), die dateert uit de 6de eeuw
v.Chr.1 De inscriptie vertelt hoe
Nabonidus, koning van Babylon, opgravingen liet uitvoeren om de plaats van een

oude tempel te traceren. Hij vermeldt in de
inscriptie dat zijn voorganger
Nebukadnezar II (605-562 v.Chr.) ditzelfde
plan had opgevat en bij zijn pogingen een
tempel uit de 14de eeuw v.Chr. had ontdekt, die hij vervolgens herbouwde.
Nabonidus’ ambities waren echter groter:
hij moest en zou de oudste tempel van
Larsa terugvinden en die in oude glorie
herstellen: de tempel van koning
Hammurabi (1792-1750 v.Chr.). De windgoden waren de koning gunstig gezind. Er
stak een grote storm op, waardoor de
tichelstenen fundamenten van de oude
stad zichtbaar werden. Nabonidus herkende de plattegrond van een tempel, die
vervolgens verder werd uitgegraven.
Inscripties in spijkerschrift werden gevonden en gelezen door de officiële schrijvers.
Er was geen twijfel meer mogelijk: de
tempel van Hammurabi was ontdekt. De
koning onderging de emoties die elke
onderzoeker bij plotseling succes kent:

Afb. 1. De oude opstelling van het legaat Papenbroek
in de Orangerie, circa 1745 (tekening J. v.d. Werven,
Gemeentearchief Leiden).
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Ik zwoer bij de grootste heerser Marduk, en bij
de heersers van het heelal Shamash en Adad;
mijn hart sprong op, mijn lever ontvlamde; mijn
taken waren duidelijk en ik zette hulptroepen
aan het werk voor Shamash en Marduk, met
houweel, schop en mand. Ik gaf hen de opdracht om de machtig.e tempel te herbouwen,
mijn verheven heiligdom. Specialisten bestudeerden de omgeving van het heiligdom om de
decoratie te reconstrueren. [...] Ik herbouwde de
tempel precies in de oude stijl voor mijn heersers Shamash en Aya en ik herstelde hem. Ik
plaats op een albasten plaat de inscriptie van de
oude koning Hammurabi, die ik heb gelezen,
met mijn eigen <inscriptie> en ik herplaats deze
hier voor altijd.
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Deze fascinerende tekst brengt ons archeologisch onderzoek in de 6de eeuw v.Chr.
voor ogen. De koning heeft een duidelijk
doel bepaald: het vinden van de oude
tempel, die door de tand des tijds is vergaan. Bij toeval wordt een gedeelte van het
te onderzoeken terrein blootgelegd. Door
interpretatie van de bodemvondsten
(muurresten en inscripties) trekt de koning
de juiste condusie over de ouderdom van
de tempel. Om de tempel ‘in de oude stijl’
weer op te bouwen, wordt de omgeving
door ‘specialisten’ (waarschijnlijk architecten) onderzocht op bouwfragmenten en
versieringen. De aldus herstelde tempel
wordt voorzien van een keurmerk (de
oorspronkelijke inscriptie) en een nieuwe
inscriptie die de gloriedaad van Nabonidus
vermeldt. Het doel van het onderzoek en
de historiserende herbouw is het oppoetsen van het eigen aureool en het innemen
van een prominente plaats in de dynastieke
lijn van machtige koningen.
Deze antiquarische belangstelling in het
neo-Babylonische rijk staat niet alleen. Er
zijn meer voorbeelden te noemen van het
zorgvuldig kopieren van eeuwenoude
inscripties, met vermelding van de vindplaats en commentaar op de ouderdom.
Nebukadnezar had in zijn paleis een zaal
waarin standbeelden en kleitabletten stonden opgesteld daterend uit de twee millen-

nia voorafgaand aan zijn eigen regeringsperiode.
Ook uit de Grieks-Romeinse wereld zijn
opmerkelijke confrontaties met het verleden te vinden. De geschiedschrijver
Thucydides vermeldt in zijn eerste boek
dat de Kariers (een volk uit Klein-Azie) in
het verleden gedeelten van het Egeische
gebied gekoloniseerd hebben. Zijn bewijsvoering is zuiver archeologisch van aard:
tijdens de Peloponnesische Oorlog werd
het eiland Delos ritueel gereinigd door de
Atheners. Hiertoe moesten alle graven op
het eiland geruimd worden. Thucydides
merkt expliciet op dat
... meer dan de helft van deze graven Karisch
was, zoals afgeleid kon worden uit het type
wapens die bij de lichamen begraven waren en
uit de manier van begraven, die nog steeds in
Karie in gebruik is.2

Deze opgraving was niet in eerste instantie
gericht op het ontrafelen van het verleden
van Delos, maar toen de Artieners geconfronteerd werden met afwijkende begrafenisgewoonten verdiepten zij zich in deze
kwestie en trokken zij een condusie op
ethno-archeologische gronden. Dit is de
eerste (en niet de laatste) keer dat de archeologie word gebruikt als hulpwetenschap bij de geschiedenis.
Een derde aspect van het omgaan met
bodemvondsten is te vinden in een passage
bij de geograaf Strabo. Hij schrijft dat de
Griekse havenstad Korinthe na de verwoesting door de Romeinen lange tijd
verlaten bleef. Door Julius Caesar werd op
het oude stadsgebied een nieuwe kolonie
gesticht. Toen de kolonisten een begin
maakten met het opruimen van de rumes
en het graven van nieuwe funderingen
... vonden zij grote aantallen terracotta reliefs en
ook bronzen vaatwerk. Omdat zij het vakmanschap zeer bewonderden lieten ze geen enkel
graf ongeopend. Zij hadden grote voorraden

vergroten van het eigen aanzien door te
wijzen op de eeuwenoude afstamming, het
zakelijk interpreteren van gegevens uit het
bodemarchief en de bewondering van het
mooie, oude en kostbare - zijn fundamentele begrippen voor de geschiedenis van
het (archeologisch) verzamelen. In alle
perioden van de geschiedenis zijn deze
drie houdingen aan te wijzen, soms duidelijk gescheiden, soms in boeiende mengvormen.

Afb. 2. Portret van de eerste Nederlandse hoogleraar
archeologie, C.J.C. Reuvens.

van dergelijke objecten en verkochten alles voor
een hoge prijs, zodat Rome werd overspoeld
met nekrokorinthia (‘Korinthische grafkunst’),
want zo noemden zij de grafbuit, en wel speciaal het aardewerk. In het begin was het aardewerk erg duur, net zoals het Korinthische
bronzen vaatwerk, maar later hield de belangstelling op, omdat de aanvoer van aardewerken
potten stokte en de meeste met eens goed waren
uitgevoerd.3

Een ander aspect van de omgang met het
verleden, het esthetisch genoegen, de
fascinatie van oude, moot gemaakte voorwerpen en de geldwaarde van dergelijke
objecten, komt hier duidelijk naar voren.
Het aardewerk dat Strabo nekrokorinthia
noemt, is waarschijrdijk de bekende lichtgele ceramiek, versierd met fantasierijk
geschilderde dierfiguren, uit de 7de en 6de
eeuw v.Chr.4 Dit aardewerk was voor de
Etrusken al zo intrigerend dat zij het op
grote schaal imiteerden. Voor de Romeinen
van de 1ste eeuw v.Chr. had het nog zoveel
bekoring dat zij er graag grote bedragen
voor betaalden aan de ‘antiquairs’ uit het
nieuw opgebouwde Korinthe.
De drie benaderingen van het materiele
verleden die wij tot nu hebben gezien - het

Roem van het verleden
Ook in Nederland zijn voorbeelden te
geven van het verzamelen met de bedoeling de eigen (streek)geschiedenis meer
glans te geven. Een Romeinse grafsteen,
die in de 11de eeuw werd ingemetseld in
de muur van het Nijmeegse Valkhof, leidde in de late middeleeuwen tot de conclusie dat de kapel vroeger een heidense
tempel was geweest, gewijd aan de schimmen van de onderwereld (de inscriptie
begon immers met DIS MANIBVS). De
naam van de overledene. Gains lulius
Claudius Pudens, wees erop - zo dacht
men - dat de Valkhof gesticht was door
niemand minder dan Julius Caesar. Aan
deze wonderverhalen werd door twee
invloedrijke predikanten paal en perk
gesteld. In de 17de eeuw ontbrandde de
sterk regionaal gekleurde strijd om het
Romeinse verleden. In Nijmegen legden
vader en zoon Smetius5 een omvangrijke
collectie Romeinse oudheden aan, mede
om te bewijzen dat Nijmegen geidentificeerd moest worden met het oppidum
Batavorum dat Tacitus vermeldt In WestNederland kon men hier niet zoveel tegenover stellen, of het moest de klankverwantschap zijn tussen het in Tacitus genoemde
sacrum nemus en het tussen Voorschoten
en Den Haag gelegen Schakenbos. De
Romeinse vondsten bij de Brittenburg en
het Leidse Roomburg (Matilo) zorgden
echter ook hier voor de nodige opwinding
en verzamelactiviteiten.
De collectie Smetius trok internationale
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stukken met zekerheid kunnen worden
geïdentificeerd. De rol van de Smetiuscollectie is gelukkig overgenomen door het
Provinciaal Museum Kam, dat de archeologische rijkdom van het rivierengebied
documenteert en presenteert. Bij de vorming van dergelijke provinciale of regionale archeologische collecties staat de
band met het eigen, lokale verleden centraal. Voorbeelden van dergelijke verzamelmgen zijn te vinden in de archeologische afdelingen van het Fries Museum, het
Noord-Brabants Museum en het
Bonnefantenmuseum, dat expliciet de
‘drang tot behoud van het regionale cultuur-historische erfgoed’ voorop stelt.

Afb. 3. Frontispice van de ‘Afbeeldingen der oude
beelden’ door Gerard Reijnst.
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aandacht. In het bezoekersboek zijn meer
dan 3000 namen te vinden van geleerden,
staatslieden en verzamelaars, die deze
parel aan Gelres kroon kwamen bewonderen. Geheel in de traditie van de 17deeeuwse virtuoso (‘kunstzinnige gentleman’)
hebben vader en zoon Smetius hun colleotie ook in gravures uitgegeven. In 1644
verscheen bij Blaeu in Amsterdam
Oppidum Batavorum, seu Noviomagum,
waarin Smetius sr. zijn theorieen over de
Bataven en Nijmegen uiteen zette. In 1678
verzorgde Smetius jr. de catalogus
Antiquitates Neomagenses. Het is de enige
bron waaruit we nog lets over de vermaarde Smetius-collectie te weten kunnen
komen: na verkoop aan de keurvorst van
de Palts raakte de verzameling zodanig
verspreid, dat thans nog slechts enkele

De wetenschappelijke collectie
Toen in 1744 de collectie Papenbroek aan
de Leidse universiteit werd gelegateerd,
was de eerste universitaire archeologische
collectie in Nederland een feit. Aanvankelijk wist de universiteit niet goed wat zij
met deze schenking aan moest. De rond de
150 Grieks-Romeinse objecten (inscripties,
grafmonumenten, standbeelden, portretbustes) werden opgesteld in de orangerie
van de Hortus Botanicus. De Leidse hoogleraar Oudendorp hield een gloedvol
betoog voor de universitaire gemeenschap
en de Leidse burgerij over het belang van
deze collectie, maar hij vond weinig gehoor. Een probleem van de universitaire
collectie werd toen al kenbaar. Het zuiver
wetenschappelijk onderzoek is gebaat bij
toegankelijkheid van primaire bronnen.
Voor de oude geschiedenis bijvoorbeeld
ontsluiting van alle Latijnse en Griekse
inscripties, voor de klassieke archeologie
publicatie van álle Griekse vaasschilderingen. Eén enkele verzameling realia, op één
plaats verzameld, kan nooit de volledigheld bieden, die een universeel geleerde
nodig heeft. Om dit probleem te ondervangen werden in de 17de eeuw al ‘papieren
musea’ gepubliceerd (musaea chartacea),
ondermeer door de Romeinse verzamelaars Cassiano Dal Pozzo en kardinaal

Albani. Wie geen genoegen nam met een
gravure, maar kennis wilde maken met de
vorm en afmetingen van het origineel,
nam zijn toevlucht tot het aanleggen van
gipscollecties, die door hun omvang ook al
op problemen stuitten. Deze drang naar
volledigheid leidde in de 19de en 20ste
eeuw tot het ontstaan van zuiver-wetenschappelijke reeksen zoals het Corpus
Inscriptionum Latinarum, de Inscriptiones
Graecae en het Corpus Vasorum Antiquorum.
De Papenbroek-collectie van de Leidse
universiteit leidde een sluimerend bestaan
in de Leidse hortus, totdat in 1818 de jonge
classicus C.J.C. Reuvens word aangesteld
als directeur-hoogleraar van het ‘archaeologisch cabinet der hoogeschool’. Zijn leeropdracht werd geformuleerd als /... de
archaeologie, of de kennis der oudheid,
opgehelderd uit de overgeblevene gedenkstukken, waarover tot hier toe op deze
Hoogescholen nimmer opzettelijk onderwijs werd gegeven’.6 Hij betrok de collectie
oudheden direct bij zijn onderwijs en brak
een lans voor de aankoop van representatieve collecties oude kunst. Over de wenselijkheid van een Etruskische verzameling
schreef hij bijvoorbeeld:
Maar terwyl nu in de oudheidkunde geen
studie opgewekt of krachtig voortgezet wordt
zonder de voorwerpen zelve zoude het iets
nuttigs zoowel als roemryks zyn van die klasse
een behoorlyk fonds in het Leydsche Museum
te bezitten.7

Het element van roem was met aan dovemansoren gericht: met steun van koning
Willem I groeide het ‘archaeologische
cabinet der hoogeschool’ uit tot het Rijksmuseum van Oudheden en werd de band
met de universiteit in organisatorische zin
steeds losser. Het nut voor het onderwijs is
bij verschillende universitaire archeologische collecties evident. Dat de museale
publiekstaken ook een belangrijk element
vormen, bewijzen de succesvolle tentoon-

stellingen van de laatste jaren in het Allard
Pierson Museum, onderdeel van de
Universiteit van Amsterdam.
Particuliere verzamelingen:
stand en status
De prive-verzamelaar van archeologische
voorwerpen is een moeilijk te definiëren
persoon. Er zijn vele individuele en cultureel-bepaalde motieven, die kunnen leiden
tot het aanleggen van een verzameling. In
de 17de eeuw spant een collectie in
Nederland de kroon: de verzameling
Reynst in Amsterdam.8 De handelscontacten tussen Amsterdam en Venetie hebben
- vreemd genoeg - nauwelijks geleid tot
het aanleggen van collecties Italiaanse
schilderkunst of klassieke oudheden. Voor
dit fenomeen worden verschillende redenen opgevoerd. In elk geval zullen de hoge
prijzen voor de grote Italiaanse namen
ermee te maken hebben. Bovendien was
de markt al aardig afgeroomd door vooral
Britse verzamelaars, die een duidelijke
voorliefde voor the antiques ten toon
spreidden. Aan deze relatieve schaarste
kwam een einde met de fenomenale aankopen die de gebroeders Gerard en Jan
Reynst in Venetie deden. Jan (‘Giovanni’)
woonde permanent in Venetië, waar hij de
belangen van het handelshuis Revnst
behartigde. Hij leerde hier de grote stijl
kennen, waarmee de Venetiaanse virtuosi
en cortegiani (‘hovelingen’) zich omringden. Een kunstcollectie, die werd vastgelegd in gravures, verhoogde het aanzien
van de virtuoso op onnavolgbare wijze. De
gebroeders Reynst besloten deze stijl ook
in Amsterdam te introduceren. In hun drie
huizen aan de Keizersgracht, Geloof, Hoop
en Liefde genaamd, brachten zij een indrukwekkende schilderijencollectie bijeen,
mét een verzameling Grieks-Romeinse
sculpturen, die eerder het Venetiaanse
palazzo Cà Vendramin hadden gesierd. De
Italiaanse schilderijen (van bijvoorbeeld
Tintoretto, Titiaan en Veronese) werden
door Reynst uitgegeven in de Caelaturae
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(‘Gravures’), de antieke beelden verschenen in de Signorum Veterum Icones, dat als
ondertitel draagt ‘Afbeeldingen der oude
beelden, bij een vergadert door De Heer
Gerard Reijnst’.
De verzameling Reynst werd een van de
belangrijkste attracties in Amsterdam.
Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
bezochten het kabinet en lieten hun lovende commentaren achter in de bezoekersboeken. Er zijn aanwijzingen dat ook
Rembrandt de Italiaanse schilderijen bestudeerd heeft, hoewel zijn naam in de
boeken met voorkomt. Reynst had zijn
reputatie als mercator sapiens (‘koopmangeleerde’) in één keer gevestigd, zonder er
overigens veel voor te hoeven doen, behalve betalen...
Na de dood van Gerard Reynst in 1658
(Jan was al in 1646 overleden) raakte de
collectie, zoals zo vaak gebeurt, uiteen.
Een gedeelte werd in 1660 gekocht door de
Staten van Holland en West-Friesland om
als geschenk te worden aangeboden aan
de Engelse vorst Karel II. De rest raakte
verspreid over verzamelingen in Europa.
Een aantal Romeinse sculpturen is uiteindelijk terecht gekomen in het Rijksmuseum van Oudheden.
De overige verzamelaars van archaeologica in de 17de en 18de eeuw hadden
meestal geen directe contacten met het
Middellandse-Zeegebied. Zij kochten op
veilingen en van andere verzamelaars in
binnen- en buitenland. Ook de
Nederlandse grand-touristen hebben in het
algemeen niet veel oudheden van hun
reizen meegenomen, zeker in vergelijking
met de Engelse milordi. Uitzonderingen
zijn de boeiende persoonlijkheden Johan
de Witt jr., Johan Meerman en Willem
baron van Westreenen.9 Uit hun verzamelingen en aantekeningen valt op te maken
dat vooral het esthetisch genoegen, het
verhogen van status en een zekere belangstelling de drijfveren voor het verzamelen zijn geweest. De collecties van de
laatstgenoemde twee vormen de basis van

het Haagse Museum MeermannoWestreenianum, dat onlangs zijn
antiquarische naam heeft veranderd in het
‘Museum van het Boek’.
Een centrale plaats bij de particuliere
verzamelaars wordt in de 18de eeuw ingenomen door Gerard van Papenbroek. Hij is
een voorbeeld-vaathet hierboven geschetste type verzamelaar, dat niet zelf in het
Middellandse-Zeegebied actief was, maar
door aankopen van particulieren en van
veilingen een omvangrijke verzameling
Grieks-Romeinse sculpturen bijeenbracht.
Veel materiaal uit oudere collecties
(Reynst, Van der Wolff, Witsen, Six,
Heidanus, De Witt, Rubens, Van
Uylenbroek) is stelselmatig door hem
verzameld en opgesteld in zijn buitenhuis
De Papenburgh bij Velsen.10 Zoals boven is
vermeld, legateerde hij zijn verzameling
aan de Leidse universiteit; zij werd de kem
voor het latere Rijksmuseum van Oudheden.
De 19de eeuw zag plotseling
Nederlandse verzamelactiviteiten in het
Middellandse-Zeegebied. Twee militaire
expatriates (‘uitgewekenen’), de Vlaming
B.E.A. Rottiers en de Hagenaar J.E.
Humbert, brachten respectievelijk in
Griekenland en Noord-Afrika indrukwekkende verzamelingen bijeen: Rottiers met
het doel goed te verkopen, Humbert met
de wens de Nederlandse wetenschap roem
te bezorgen. Beide collecties werden in
1820 aangekocht door het Rijksmuseum
van Oudheden.11 De directeur van het
museum, C.J.C. Reuvens, kreeg van de
overheid voldoende fondsen om beide
militairen op archeologische expedities te
sturen, met het doel wetenschappelijke
opgravingen in het Middellandse-Zeegebied uit te voeren en oudheden voor het
museum te verwerven. Reuvens probeerde
op deze manier een wetenschappelijke lijn
in het nogal lukrake verzamelen te brengen, hetgeen hem bij Rottiers minder lukte
dan bij Humbert. Het zou echter te ver
voeren de boeiende expedities van beide

Afb. 4. Uit een opgravingsverslag van Humbert: plattegrond en doorsnede van een oud graf, in 1822 ontdekt
ten noorden van Tunis.

heren hier verder te behandelen.
De steun die de overheid leverde in de
vroege jaren van het Rijksmuseum van
Oudheden bleef met beperkt tot budgetten
voor archeologische expedities. Door de
Minister van Buitenlandse Zaken werden
ambassades en consulaten rond het
Middellandse-Zeegebied aangeschreven
om alert te zijn op aanbiedingen van archeologische collecties. Verschillende
diplomaten gaven aan de oproep gehoor.

Oude inventarisnummers in het Rijksmuseum van Oudheden herinneren aan de
activiteiten van mannen als Van Zuylen
van Nyevelt (Thera/Santorini), Clifford
Kocq van Breugel (Tripoli), Nijssen (Tunis)
en Van Lennep (Smyrna). Ook particuliere
verzamelaars verkochten of legateerden
hun stukken aan het archeologische museum in Leiden, dat hierdoor kon uitgroeien
tot een intemationaal bekende instelling.
Grote gedeelten van de nationale collectie
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in het Brusselse Jubelparkmuseum gaan
eveneens terug op activiteiten van particuliere verzamelaars, zoals Gustave
Hagemans en vooral Baron Emile de
Meester de Ravestein (1813-1889).
Een belangrijke privé-verzameling die in
de jaren twintig en dertig van deze eeuw
werd aangelegd, is die van de bankier C.W.
Lunsingh Scheurleer. In zijn ‘Museum
Scheurleer’ aan de Haagse Camegielaan
stond een klassiek-archeologische collectie
opgesteld, die met zeer veel smaak en
kennis van zaken was bijeengebracht door
Scheurleer en F.W. von Bissing. Scheurleer
kan met recht een argentarius sapiens (‘bankier-geleerde’) worden genoemd. Niet
alleen stelde hij zijn collectie open voor het
publiek, hij zorgde er ook voor dat zijn
verzameling gepubliceerd werd. Een apart
deel van het internationale Corpus Vasorum
Antiquorum is gewijd aan het Museum
Scheurleer te Den Haag. De economische
crisis van de dertiger jaren sloeg echter
hard toe. Met steun van de Vereniging
Rembrandt en de Amsterdamse Allard
Pierson Stichting werd het grootste deel
van de Scheurleer-collectie gekocht en
overgedragen aan de Universiteit van
Amsterdam, ten behoeve van het onderwijs
in de klassieke archeologie. Na een wat
sluimerend bestaan in de Sarphatistraat
werd in 1976 het huidige gebouw aan de
Oude Turfmarkt betrokken. Het is uitgegroeid tot een modem geoutilleerd museum, dat de wetenschap en de publiekstaken op een harmonieuze manier
combineert.
Uit bovenstaande moge blijken dat archeologische collecties in Nederland een zeer
diverse achtergrond kennen: bijeengebracht om de eigen geschiedenis te verfraaien, om het eigen aureool te laten schit-
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teren, om de wetenschap te dienen, om
esthetisch genot te beleven of om los te
komen van de huidige tijd en weg te dromen in een niet bestaand Arcadië. Dit alles
was mogelijk in het verre en het nabije
verieden. Dit alles is mogelijk bij een confrontatie met wat voorbij is.
NOTEN (tevens beknopte bibliografie)
1. Zie: A. Schnapp, The discovery of the past
(London 1996) 13-7.
2. Thucydides, 1, 8.
3. Strabo, VIII, 6, 23.
4. De Britse archeoloog Payne ontleende aan
deze passage de titel voor zijn fundamentele
publicatie over dit soort aardewerk uit de 7de
en 6de eeuw v.Chr.: H. Payne, Necrocorinthia:
a study of Corinthian art in the archaic period
(Oxford 1931).
5. Zie: H. Brunsting, Johannes Smetius als provinciaal-Romeins archeoloog (Nijmegen 1989, met
uitgebreide bibliografie).
6. Minister van Onderwijs A.R. Falck aan
Koning Willem I, 10-6-1818, Algemeen
Rijksarchief-II, Staatssecretarie, 632.
7. C.J.C. Reuvens aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Rijksmuseum van Oudheden, Briefarchief, 9-8-1826.
8. Zie A.-M. S. Logan, The ‘cabinet’ of the brothers
Gerard and Jan Reynst (Amsterdam/Oxford/
New York 1979).
9. Zie: R. de Leeuw (ed.), Herinneringen aan
Italië. Kunst en toerisme in de 18e eeuw, tentoonstellingscatalogus Den Bosch/Heino/ Haarlem
(Zwolle 1984). Verder ook: H. Brunsting,
Geschiedenis van het verzamelen in Nederland,
in: Klassieke kunst in particulier bezit (Leiden
1975).
10. Over Gerard van Papenbroek en de samenstelling van diens collecties: I.Q. van Regteren
Altena/PJ.J. van Thiel, De portret-galerij van de
Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard
van Papenbroek 1673-1743 (Amsterdam 1964).
11. Zie over Rottiers: F.L. Bastet/H. Brunsting,
De drie collecties Rottiers te Leiden (Leiden 1987).
Over Humbert: R.B. Halbertsma, Le solitaire des
ruines - de archeologische reizen van Jean Emile
Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk
der Nederlanden (Leiden 1995).

Oudhistorisch allerlei (4)
Aulos, koopman in lichamen
Fik Meijer

Tussen de ruïnes van de vroegere Griekse
stad Amphipolis, zo’n tachtig kilometer
van Thessaloniki richting Turkse grens,
werd enige decennia geleden een opvallend gave grafzuil gevonden. De 2,17 meter hoge marmeren steen dateert uit de
Iste eeuw n.Chr., toen Griekenland deel
uitmaakte van het Romeinse Rijk. Op de
grafsteen zijn enkele scenes afgebeeld.
Bovenaan een man, liggend op een bed,
met twee jongens die hem bedienen; in het
midden slaven die een grote ketel en kruiken dragen; daaronder het meest interessante tafereel: een stoet van acht slaven. Ze
zijn met kettingen om de hals aan elkaar
verbonden en worden begeleid door twee
vrouwen en twee kinderen die niet geketend zijn. Voor de stoet uit gaat een man
met een capuchon op zijn hoofd, klaarblijkelijk de eigenaar van de geketende slaven. Hij is vermoedelijk ook de man aan
wie de grafsteen toebehoort. Op de grafzuil staat te lezen:
AULOS KAPREILIOS, VAN AULOS
VRIJGELATENE, TIMOTHEOS,
KOOPMAN IN LICHAMEN
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De laatste aanduiding, koopman in lichamen, betekent dat hij een handelaar in
slaven was.
Dit is alles wat we over Aulos Kapreilios
Timotheos weten. In geen enkele andere
tekst uit de Oudheid komen we hem verder nog tegen. En zou dit grafschrift niet
zijn ontdekt, dan zou hij vermoedelijk
helemaal uit de geschiedenis zijn verdwenen. Dat zou jammer zijn, want deze tekst

roept vragen op waarop ik graag een antwoord zou krijgen. Ik zou willen weten
hoeveel slaven Aulos Kapreilios jaarlijks
verkocht, of hij getrouwd was en zelf
kinderen had en of hij nooit eens wroeging
had dat hij verdiende aan het ongeluk van
anderen. Ook zou ik willen weten waarom
iemand die zelf het juk van de slavernij
had gekend na zijn vrijlating het beroep
koos waaraan hij lange tijd zijn onvrijheid
te danken had. Was het alleen maar voor
het geld dat in deze branche te verdienen
was? Het is mogelijk, want Aulos
Kapreilios liet onomwonden, zonder gene,
op zijn grafsteen zetten dat hij slavenhandelaar was, alsof hij trots was op zijn
beroep. Nu kwam het vaker voor dat
vrijgelatenen zich snoevend over hun
beroep en de daarbij behorende verdiensten uitlieten zonder zich van hun omgeving lets aan te trekken. Maar in al die
andere gevallen gaat het om handel in
goederen en niet om handel in mensen.
Slavenhandelaren waren niet geliefd in
de Oudheid. Zij stonden laag op de maatschappelijke ladder. Dat weerspiegelt
tegelijkertijd de dubbele moraal van de
Oudheid. Slaven waren meer dan welkom,
maar de mensen die die slaven leverden
stonden in een kwade reuk. Toch vormde
dat voor velen geen beletsel om in de
slavenhandel te gaan. Zeker in de 1ste
eeuw n.Chr. was er met de handel in slaven veel geld te verdienen. De grote veroveringsoorlogen waren afgelopen en daarmee de aanvoer van krijgsgevangenen,
maar de vraag naar slaven ging door,
omdat de landeigenaren werkkrachten

nodig h add en. En dus konden slavenhandelaren de prijs opdrijven, omdat de vraag
groot en het aanbod klein was. Was Aulos
Kapreilios Timotheos zo’n man die zich na
zijn vrijlating niets aantrok van de heersende opvattingen over het beroep van
slavenhandelaar en onverschillig voor de
vooroordelen van de maatschappij zijn
eigen plan trok? Het is mogelijk en het zou
verklaren waarom hij onomwonden, zonder enige terughoudendheid, op zijn grafsteen liet vermelden dat hij handelde in
slaven.
Er is nog een andere mogelijkheid. Aan de aard van
zijn beroep verandert
daardoor niets, maar
wel aan de modeven
waardoor hij tot dat
beroep was gekomen. Op de grafsteen staat uitdrukkelijk dat Aulos
Kapreilios
Timotheos een
vrijgelatene was
van Aulos, wiens
naam hij vermoedelijk had
aangenomen.
Waarom zou
iemand die vrij
kwam zelfs na
zijn dood nog
melding
willen maken
van de slavernij
waaruit hij
was bevrijd? Het
is heel
goed
mogelijk
datde
banden
tussen
Aulos,

de voormalige heer, en zijn ex-slaaf na de
vrijlating niet lesser waren geworden,
maar alleen formeel waren veranderd. Het
was een veel voorkomende praktijk dat
een slaaf die zichjaren had ingespannen
voor zijn heer zich vrij kocht met het geld
dat hij voor extra trouwe dienst had gekregen. Maar dan had hij wel een probleem.
Want waar moest hij heen na zoveel jaren
alleen maar in andermans dienst te zijn
geweest? De maatschappij zag niet reikhalzend naar hem uit. Het stigma van zijn
voormalige slavernij
droeg hij met zich mee.
En velen hadden na
hun vrijlating geen
geld voor andere
zaken. Daarom
kozen vele exslaven ervoor om
op een of andere
manier contact te
blijven onderhouden met hun
heer en voor
hem werk te
blijven verrichten. Voor de
heer had dit de
prettige consequentie dat hij
zijn ex-slaaf
kon gebruiken
als partner in
ondememingen, als
stroman
voor activiteiten waarmee hij niet
graag in de
openbaarheid wilde
treden.
Legio is
het aantal
handelsondeme-
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mingen die op naam stonden van vrijgelatenen, vooral in die sectoren die op weinig
respect konden rekenen. En omdat slavenhandel het laagst van alle handel stond
aangeschreven, zal het in die branche veel
zijn voorgekomen dat een vrijgelatene, een
ex-slaaf, word ingezet. Hij kreeg de kritiek,
hij werd gehaat, maar de inkomsten gingen naar de man achter de schermen. De
ex-slaven hadden vaak geen keus en voerden dus hun loyaliteit door tot het uiterste.
Zo kan het met Aulos Kapreilios
Timotheos ook zijn gegaan. Hij werd
vrijgelaten door zijn heer Aulos, die slavenhandelaar was. Maar omdat hij geen
andere bestaansmiddelen zag, bleef hij zijn
voormalige meester trouw en haalde hij
voor hem slaven uit Thracië en Macedonië.
Slaven die overal in het Romeinse Rijk veel
geld opbrachten. Hij werd er zelf niet
minder van en wat de maatschappij over
hem dacht, interesseerde hem niet zoveel.
Diezelfde maatschappij had immers toegestaan dat hij en duizenden anderen slaaf
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waren geweest. De enige tegenover wie hij
loyaal was, was zijn voormalige meester.
En dus kan het grafschrift met de openlijke
bekentenis
AULOS KAPREILIOS, VAN AULOS
VRIJGELATENE, TIMOTHEOS,
KOOPMAN IN LICHAMEN
een uiting van postume trouw aan zijn
vroegere meester zijn geweest en een
verhulde aanklacht tegen een maatschappij die wel slaven nodig had maar de
mensen die voor die slaven zorgden verketterde. Zo kan het zijn gegaan, maar het
is ook mogelijk dat Aulos Kapreilios
Timotheos heel andere gedachten heeft
gehad. We zullen er vermoedelijk nooit
achterkomen.
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