Citroenen, ingekrastheid en wijn
De Romeinen in de poëzie van
H.H. Ter Balkt
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Van een groeiend leger Nederlandse
auteurs wordt het werk onderzocht op
stukjes oudheid en creatieve verwerking
daarvan. In die gelederen ontbreekt vooralsnog de naam van een van onze belangrijkste levende dichters: H.H. ter Balkt. Dat
is, zo hoop ik te laten zien, ten onrechte.
In zijn omvangrijke poëtische oeuvre is
vooral de laatste jaren een opvallende interesse te zien voor de geschiedenis en historische thema’s, en daarbij blijft de
Romeinse periode niet buiten beeld. Bij
gelegenheid laat Ter Balkt zich bovendien
inspireren door beroemde Latijnse schrijvers zoals Vergilius. Belangrijker misschien nog: in een paar gedichten geeft hij
een aparte, genuanceerde kijk op die
Romeinen door de stem van hun tegenstanders te laten klinken. Redenen genoeg
dus om deze Nederlandse dichter eens
voor het klassieke voetlicht te halen.

profeet zei ooit van zichzelf dat hij
‘balkte’? Met Boerengedichten is meteen al
een van de centrale motieven in Ter Balkts
oeuvre genoemd. Het landleven en de
harde natuur, het pre-industriële en archaïsche, het leven van eenvoud en ambacht:
dat alles blijft in zijn werk tot op de dag
van vandaag een belangrijke rol vervullen.
Tegenwoordig mag men weer hardop
spreken over de kwaliteiten van het archaïsche, maar het is goed om te bedenken dat
de cultuur anno 1969 andere prioriteiten
had. In die tijd van ‘politieke strijd’ en
‘experimenten’, met zijn sterk stedelijke
cultuur, was het werk van Ter Balkt een
buitenbeentje. Zijn debuut was dus
‘unzeitgemäß’ en als dichter heeft
Ter Balkt lange tijd een geïsoleerde positie
behouden. Misschien is dat zelfs vandaag
de dag nog wel zo, alle publieke erkenning
ten spijt.

Balkend buitenbeen
Herman ter Balkt werd geboren in 1939 in
Usselo bij Enschede en woont sinds 1967 in
Nijmegen. Aanvankelijk was hij leerlingjournalist, daarna werkte hij lange tijd als
onderwijzer. Tegenwoordig wijdt hij zich
geheel aan de Kunst.
Zijn debuut dateert alweer van geruime
tijd terug: in 1969 publiceerde hij onder het
pseudoniem Habakuk II De Balker de bundel Boerengedichten. De naam en de titel
zetten eigenlijk de toon voor heel zijn oeuvre. Het pseudoniem bevat een wel zeer
duidelijke verwijzing naar de oudtestamentische profeet Habakuk, zij het niet
zonder een flinke dosis zelfspot. Welke

Dwarse aardse poëzie
Ter Balkt is sinds zijn eerste boek vooral
bekend geworden als dichter, hoewel hij
zich ook wel aan proza en toneel heeft
gewaagd. Een ware stroom van kleine en
forsere bundels zag sinds begin jaren ‘70
het licht, steeds voorzien van titels die tot
de verbeelding spraken en aanvankelijk
vooral naar de agrarische sector verwezen.
Na Uier van ‘t oosten (1970) volgde in 1972
de bundel De gloeilampen/De varkens, dat
eindigt met een fraaie ‘Elegie van de varkens’, die op dit moment meer dan ooit
actueel is. Een zekere profetische gave kan
Ter Balkt inderdaad moeilijk worden ontzegd.

Van de vroege bundels noem ik nog
Groenboek (1974), waarvan vrijwel de hele
kaft wordt ingenomen door onstuimig
groeiende varens, en het prachtige Oud
gereedschap mensen moe (1975), dat de lof
zingt van ouderwetse en haast vergeten
gereedschappen zoals de eg, de wan en de
vlashekel.
Aan het eind van de jaren ‘70 wierp de
dichter zijn pseudoniem af, en sindsdien
publiceert hij onder eigen naam. Dat lijkt
een knieval, maar er blijft een zekere
dwarsheid in zitten: Ter Balkt doet niet
mee aan het gebruik van voornamen en
houdt het hardnekkig bij zijn initialen
‘H.H.’, die, hardop gelezen, nog een welkom extra effect hebben. Zijn laatste reguliere bundels zijn Ode aan de grote kiezelwal
(1992) en Laaglandse hymnen (1993). Uit de
laatstgenoemde bundel zal ik straks twee
gedichten citeren.
En zoals dat gaat met dichters zelfs al zijn
ze buitenbeentjes: ze worden gelauwerd.
Ter Balkt kreeg de Herman Gorterprijs, de
Henriëtte Roland Holstprijs, de poëzieprijs
van de stad Amsterdam en, recentelijk, de
Karel de Groteprijs van Nijmegen. En wie
weet wat er nog in het vat zit.
Zijn dwarse, eigengereide poëzie wordt
tegenwoordig gewaardeerd en zelfs als
‘belangrijk’ beschouwd. De aardse kwaliteit ervan speelt in de waardering zeker
een belangrijke rol. Tegen de sterk academische en hermetische poëzie van dichters
zoals bijvoorbeeld Faverey steekt
Ter Balkts werk nadrukkelijk af in zijn concreetheid, betrokkenheid en felheid. Als
verklaard vijand van de Verlichting en de
Romantiek is Ter Balkt steeds op zoek naar
‘diepere gronden’ en niet zelden treedt
daarbij een wrange, soms boertige humor
aan de dag. Steeds heeft hij een groot hart
voor de natuur, voor het bezielde en het
sacrale. Zoals dat voor een aards dichter
past, ligt in zijn werk ook veel nadruk op
de taal, in haar basisvormen van klank en
ritme. Ter Balkt kiest nogal eens lapidaire
formules, bonkige woorden en knallende

effecten. Door dit alles bezit zijn werk
eigenlijk nog altijd de profetische kwaliteiten waarmee het ooit begon.
Zilverstad Rome
Het ligt niet meer dan voor de hand dat
een dichter die het heden met diepe somberheid beziet, zijn licht opsteekt in het
verleden. Het is dan ook niet vreemd dat
Ter Balkts gedichten al vanaf het begin
verwijzingen naar de oudheid bevatten. In
de debuutbundel Boerengedichten vinden
we het volgende motto bij de in 1966
geschreven cyclus Wat het vuilnisvat zei
(p. 43).
Dit heeft Caesar Amfibius,
vuurwerkmaker,
‘alleen
bij maanlicht geschreven
in de zilverstad Rome...’

Deze paar regels zijn wonderlijk evocatief:
in zeer kort bestek vinden we veel licht
(vuurwerk, maanlicht en zilverstad) en de
suggestieve beelden van de verre stad, het
harde ambacht en de eenzaamheid van de
werkman. Een zekere identificatie van de
dichter met deze vuurwerkmaker lijkt aanwezig. Verder is alles hier heel concreet; de
oudheid wordt duidelijk niet aangehaald
voor theoretische concepten. Zo wordt verderop in de bundel (p. 93) een dichtregel
beschreven als: ‘scheef als een Romeinse
kar’. Het is een flard uit een lange monoloog van ‘Habakuks tamme kraai’ Corvus,
die dus een mooie Latijnse naam draagt.
Wanneer ik alle mythologische verwijzingen zou uitwerken, laten deze stukjes oudheid zich gemakkelijk uitbreiden. Als
zoveel schrijvers laat ook Ter Balkt regelmatig beroemde en minder beroemde
namen uit de klassieke mythologie vallen.
Icarus, Actaeon, Achilles, Hermes, rivieren
uit de onderwereld: ze zijn verspreid over
alle bundels te vinden.
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Maar liever dan snippers te verzamelen
wil ik me nu concentreren op enkele complete gedichten waarin de oudheid een
belangrijke inspiratiebron is.
Wilde vruchten, vers wildbraad
Voor het eerste gedicht waarbij ik stil wil
staan is een ingewikkelde zoektocht naar
verborgen betekenissen en diepere symboliek onnodig: het is meteen zichtbaar dat
hier iets Romeins wordt opgeroepen. En
wie aan de titel niet genoeg heeft, wordt in
de tekst op zijn wenken bediend.
Tacitus op ‘t Noordzeestrand

In dit gedicht lezen we hoe Tacitus tegen
onze streken aankijkt. Het gedicht stelt
hem voor terwijl hij letterlijk aan de rand
ervan staat, op het strand van de
Noordzee. Met een paar pennenstreken
wordt het land opgeroepen: de lucht, de
regen, de bodem, de primitieve middelen
van de Friezen. Daar tegenover staat de
herinnering aan het verre, zonnige Rome,
met zijn stadse luxe en zijn haast decadente cultuur.
Dat het bij deze figuur gaat om de
bekende geschiedschrijver Tacitus, blijkt
duidelijk uit de woorden die hem in de
mond worden gelegd. Ter Balkt gebruikt
hiervoor woordelijke aanhalingen uit diens

Tacitus voelt zich lomp op dat strand
Grove sporen slepen de zee in;
noordelijke hemel, blauwe zon...
Ver van Livius’ Geschiedenis van de Republiek
streept de regen zijn handschrift door
als de kano’s van de Friezen de golven
Rook uit vuurtjes van koemest, schapemest,
nergens een badhuis
De hemel is een pastei,
op de bodem stompzinnige roeiers
‘Hun spijzen zijn eenvoudig
wilde vruchten, vers wildbraad’
Maan zengt als een oog van brons,
geen nachtegaal boven de klei...
‘Goede zeden hebben hier meer kracht
dan elders goede wetten’
schrijft Tacitus leugenachtig neer,
denkend aan de straathoeken van Rome,
de geverfde glimlach van de hoofdstad,
aan de kracht van zilver en marmer
De spotzieke regen
baadt in zijn regels
Het is niet zeker of hij daar wàs
Tacitus in zijn roeiboot,
Tacitus in de lemen hoeven, geklonken
aan de vlucht van de zeevogels, ‘t karrespoor
Als een vlieg in barnsteen gevangen!
Bitter schrijft de melkdrinker
‘Zij hebben geen steden’ terwijl zijn tong
de gloed proeft van de triomfboog,
van de dubbelzinnige oogopslag,
van de intriges en de citroenen
(uit: Hemellichten [1983] 49–50)

4

Afb. 1. Inscriptie op een altaar gewijd aan Hercules
Magusanus, gevonden in 1679 te Ruimel
(RMO, Leiden):
[M]AGVSA
NO HERCVL(i)
SACRV(m) FLAV(ius)
[S]VMMVS MAGISTRA(tus)
[C]IVITATIS BATAVOR(um)
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)
Aan Magusanus Hercules gewijd.
Flavius, zoon van Vihirmas,
opperste magistraat van het stamverband der
Bataven,
heeft zijn gelofte gaarne en met reden ingelost.

monografie Germania. Het eerste citaat
over de eetgewoonten is te vinden in
Germania 23: cibi simplices: agrestia poma,
recens fera. Die passage in de Latijnse tekst
begint overigens met een interessante
opmerking over het Germaanse gerstenat,
dat in Tacitus’ ogen maar een armzalige
vervanger voor wijn is. Ook de opmerking
over goede zeden is letterlijk terug te vinden, in Germania 19: plusque ibi boni mores
valent quam alibi bonae leges. Het derde
citaat is wat vrijer, maar komt wel overeen
met de strekking van Germania 16. Opvallend is hier de vermenging van feit en fictie: de citaten zijn echt, maar Tacitus is
natuurlijk nooit in onze streken geweest,
zoals het gedicht ook suggereert, en al
helemaal niet in een roeiboot.
De simpele tegenstelling tussen de ruige
hardheid van de Nederlanden en het zonnige leven in Rome blijkt bij goed lezen iets
subtieler te liggen. De primitieve omstandigheden die de figuur Tacitus zo tegenstaan lijken in de loop van het gedicht met
steeds meer sympathie door de dichter
beschreven. De tegenpool ervan, het verre
Rome, blijkt niet zozeer een ideaal te zijn,
als wel een decadente en corrupte stad.
Vooral in de slotregels, met de triomfboog,
de dubbelzinnige oogopslag en de intriges
is dat onmiskenbaar.
Dat maakt deze Tacitus tot een dubbelzinnige figuur, met een halfhartige interesse voor de Germanen. Sterker nog: zijn
bewondering en beduchtheid lijken
gespeeld: het tweede citaat wordt door de
dichter becommentarieerd als ‘leugenachtig’. De Romeinse schrijver wordt eigenlijk
stukje bij beetje uit het gedicht weggeschreven. In de derde strofe wordt zijn
aanwezigheid openlijk betwijfeld, en in de
slotregels denkt hij alleen nog maar aan
zijn verre stad. We zien Rome dan als een
verwerpelijke agressor, waarvan Tacitus
dan zonder meer de vertegenwoordiger is.
Dat de dichter weinig opheeft met deze
Tacitus blijkt ook wel uit het laatdunkende
‘melkdrinker’ waarmee hij getypeerd

wordt. Op zichzelf is melk nu niet direct
een geslaagd symbool voor de Romeinse
cultuur, maar het is hier vermoedelijk
bedoeld om hem te contrasteren met de
stoere drinkers die de Germanen waren
(vergelijk Germania 22–23).
Het gedicht is een interessante lezersreactie op Tacitus’ Germania. We kijken aanvankelijk door de Romeinse ogen mee naar
de barbarij hier, maar al gauw komen we
als lezers haast tegenover de Romein te
staan. Pas dan krijgen ook de details van
de ‘spotzieke regen’ die zijn handschrift
uitwist meer kracht: het hele gebied lijkt
zich tegen hem te keren.
Een Germaanse kijk
Dat Ter Balkt de Romeinse cultuur met
ambivalente gevoelens beziet, blijkt ook uit
andere gedichten. Aan de ene kant symboliseert Rome de vooruitgang en de beschaving, maar daarbij gaat aan de andere kant
ook veel verloren. In een gedicht uit In de
kalkbranderij van het absolute (1990) (p. 70)
heet het dreigend: ‘de Romeinse winter
wast witter dan VIM’.

Afb. 2. Romeinse schildknop versierd met een
Medusa-kop, gevonden te Blerick
(Thermenmuseum, Heerlen).
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Andere gedichten lijken deze dubbelheid
te bevestigen. Misschien het mooiste voorbeeld vormt een tweetal gedichten uit
Laaglandse hymnen (1993).
In deze opmerkelijke bundel geeft Ter
Balkt een eigenzinnig, kaleidoscopisch
overzicht over de Vaderlandse Geschiede-

nis, keurig chronologisch geordend. Na
gedichten over de Steentijd, de periode van
de Klokbekervolken en Trechterbekervolken, de Bronstijd, de tijd van urnenvelden en de eeuwige factor zee (‘de zoute
gong’), komen de volgende twee gedichten.

De intocht
Bosranden; belynxte daken. Veestapel mild bestierd,
Magusanus vereerd, en in de braamstruiken dropen bij
tijd en wijle wolven, everzwijnen af; rook trouw baken
wanneer je verdwaald was; runen wezen altijd de weg.
Toen dreunde, een dag, intocht van de taal, beelden
op munten verstomd, bliksemend weerlicht op mijlpalen;
toen bestonden wij pas: geschiedenis nam ons in, met
heldere weefsels, citroenen, ingekrastheid en wijn.
Intocht wees onze plaats aan: rebellie! Maar eerst
vervaardigden wij nog bakstenen, bouwden kazernes op,
boden onze rogge aan, wildbraad; langs hun straatweg.
Overwonnenen. Maar nu bestonden wij pas. Hoe machtig
hun wereld waarin bliksems heersten, getemde tekens
die alles verlichtten! Wij staken de koppen bij elkaar
(uit: Laaglandse hymnen [1993] 16)
Blues van de dolende ziel van Marcus Ulpius Heracles,
oogarts, die in de winter van 401/402 de laatste
Romeinse cohorten wegtrekken zag langs
de rivier de Waal
Eerst dreunden hoeven, nu dreunen van de laatsten
de voeten. Rietveld buigt in de wind. Sneeuwvlok
daalt als de dunste Romeinse munt, kleeft wit aan
de echo, dekt het dofrood terra sigillata, keizerskoppen op goudstukken, aap in zijn glazen capuchon, bronzen naalden, epileertangen, kranen, wachttorens
aan de rand van het rijk; de lampen, de godenbeelden,
bekers en lepels; kracht blijft achter en stort zich
op het grauwe zand. En het riet weeft mijn afscheid
– ongezien, ongehoord – mee van hun schreden, zich zo
tomeloos weghaastend van wat mij ketent aan deze
verweesde aarde: viermaal mijn naam, Marcus Ulpius H.,
oogarts, op mijn stempelsteen; van vier oogzalven ‘t
recept dat ooit heelde. Rome wacht, met haar vlammen.
(uit: Laaglandse hymnen [1993] 17)
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zien we vanuit hun perspectief, waarbij,
opnieuw, ambivalente gevoelens aan de
dag komen. Er is angst en woede, maar
ook bewondering voor dingen waar de
Romeinen goed in zijn: geschreven taal,
organisatie, infrastructuur.
Je zou kunnen zeggen dat de dichter zonder het te willen tóch weer door Romeinse
ogen kijkt. Immers, ongemerkt hanteert hij
de normen en waarden van de Romeinen.
De gedachte dat men pas ‘bestaat’ door
contact met de Romeinen is zeer Romeins!

Afb. 3. Helm van een Romeinse legioensoldaat met
naam van de drager, gevonden te Buggenum
(Thermenmuseum, Heerlen).

Gezien de ordening van de bundel is het
zeker dat het hier over Romeinen en
Germanen gaat. Dat blijkt ook uit tal van
details. In het eerste gedicht staan aanvankelijk vooral elementen van de Germaanse
cultuur, zoals rook en runen, en niet te vergeten de god Magusanus. Van deze God,
die vereenzelvigd werd met Hercules, zijn
in onze streken beeldjes gevonden en zijn
naam komt op een aantal inscripties voor.
Wellicht is zelfs de beroemde tempel van
Elst aan hem gewijd geweest.
De tweede strofe slaat een andere toon
aan: dan doet de Romeinse cultuur zijn
intocht. Opnieuw vinden we pakkende
symbolen: taal, munten, mijlpalen, weefsels, en nog meer. De Germanen reageren
dubbel: rebellie is geboden en koppig verzet hangt in de lucht, maar niet dan nadat
ze hebben meegewerkt. Feitelijk danken ze
hun bestaan in de geschiedenis juist aan
diezelfde Romeinen. Dit wordt heel kort
uitgedrukt in het lapidaire: ‘overwonnenen. Maar nu bestonden wij pas’.
Het bijzondere van dit gedicht is dat we
hier de hele tijd door de ogen van
Germanen kijken. De Romeinse intocht

Afb. 4. Bouwsteen van het Dertigste Legioen Ulpia
Victrix: LEG.XXX.VV (Thermenmuseum, Heerlen).

Oogarts
Het tweede sonnet (met een van de langste
titels die ik ooit boven een gedicht las)
springt een eeuw of wat verder in de tijd,
naar het moment waarop de Romeinen
zich uit Nederland terugtrekken. Het laat
een Romeinse oogarts aan het woord,
Marcus Ulpius Heracles, die met leedwezen de troepen ziet vertrekken en vol
melancholie nadenkt over het verdwijnen
van de Romeinse cultuur. Deze wordt nog
maar eens getypeerd met inmiddels vertrouwd klinkende voorbeelden (munten,
terra sigillata). Zelf kan deze arts niet meegaan, omdat hij aan dit land ‘geketend’ is.
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steen, gevonden in de Waal bij Nijmegen,
met daarop de volgende inscriptie:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
M(arcus) U(lpius) H(eracles)
V(Otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Afb. 5. Stempel van Marcus Ulpius Heracles, kopie
Museum Kam Nijmegen (origineel in RMO, Leiden).
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Zoiets lijkt historisch alleszins aannemelijk: het was natuurlijk niet zo dat alle
Romeinen mee wegtrokken met de legers.
Sommigen bleven achter in deze streken
omdat ze economisch of anderszins gebonden waren. De naam van de arts is misschien veelzeggend: behalve dat de drievoudige naam hem kenschetst als een
Romeins burger, vermoedelijk van Griekse
herkomst (daarop duidt het element
‘Heracles’), kunnen we in Ulpia een verwijzing zien naar de stad Nijmegen (Ulpia
Noviomagus), waar hij woonde: hij is zelfs
in zijn naam met de stad verbonden.
In zijn donkere blues-stemming noemt de
arts ook een van zijn eigen instrumenten:
een vierkante stempelsteen, waarop viermaal zijn naam staat evenals vier recepten
van oogzalven.
Op zoek naar mogelijke inspiratiebronnen voor dit gedicht ben ik op goed geluk
eens binnengestapt bij Museum Kam in
Nijmegen. Al snel vond ik in een van de
vitrines een klein voorwerp dat vrij precies
aan de beschrijving voldoet. Het gaat om
een circa 2 1/2 cm brede, vierkante stempel van steen, met op alle zijden in spiegelschrift de naam van de arts Marcus Ulpius
Heracles en korte aanduidingen van
geneesmiddelen; recepten zijn het echter
niet, daarvoor is de ruimte op de stempel
ook veel te klein.
De stempel is niet exact te dateren, maar
is waarschijnlijk van ver vóór 400. De
bedoelde oogarts is namelijk omstreeks het
jaar 200 werkzaam geweest in Nijmegen.
Zijn naam staat mogelijk ook op een wij-

De gedeelten tussen haakjes staan niet op
de steen zelf en de identificatie is dus niet
helemaal zeker, maar de initialen passen
bij geen andere bekende Romein uit
Nijmegen. Ter Balkt heeft dus niet geaar-

Afb. 6. Beker in terra sigillata, versierd met jachtscènes (Thermenmuseum, Heerlen).

zeld om de arts veel later in de tijd te plaatsen. Het is duidelijk dat hij deze blues niet
had kunnen schrijven als hij de arts in de
historisch juiste periode had geplaatst:
voor de tijd rond 200 was een blues-stemming niet erg overtuigend geweest. Het
poëtische doel van de dichter heeft hem
dus tot die verandering gebracht.
Toen ik wat verder rondkeek in Museum
Kam, bleek het niet moeilijk ook andere
zaken uit het gedicht te herkennen. Terra
sigillata en munten zijn er in natuurlijk
overvloed, maar ook naalden en tangen,
lampen, bekers en lepels. Toch heeft Ter
Balkt zijn inspiratie vermoedelijk elders
opgedaan. Het origineel van de genoemde
Nijmeegse stempelsteen bevindt zich in
het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden. Daar is ook de raadselachtige ‘aap
in zijn glazen capuchon’ te vinden: het gaat
om een stuk glaswerk in de vorm van een
apenkop (zie afbeelding op de omslag van
dit nummer). De kranen en wachttorens

zijn er door de dichter uiteraard bijgedacht.
Deze archeologische en historische elementen uit het gedicht zijn voor de interpretatie ervan niet wezenlijk. Maar ze
maken wel goed duidelijk waar de feiten
ophouden en de fictie begint: een paar concrete voorwerpen hebben de aanzet gegeven tot een literair uitgewerkte fantasie.
In dit gedicht overheerst uiteindelijk de
melancholie; daar is het dan ook een blues
voor. De Romeinse cultuur is hier niet langer bedreigend, maar wordt zelf bedreigd.
En onmiddellijk keren de prehistorische
leegte en verweesdheid terug.
Niets
Dat lijkt in laatste instantie ook het enige.
Wat overblijft van de Romeinse cultuur is
bij Ter Balkt minder dan bij veel collegaschrijvers. In een gedicht dat niemand
anders dan Vergilius oproept, schept de
dichter een wel zeer somber beeld.

De mist
Door de genadige avond gaat de mist, drager
van al het voorgaande, al het vervlogene: o,
verbleekte goden! Zelfs als er al gebergten
waren, zijn ze nu niet meer te zien. Al de bergen
die ooit oprezen, goden op hun toppen, alle
verbrijzelende gedachten, zoals die van Democritus van Abdera, voor wie de ziel uit de
fijnste, gladste onder de atomen, vuuratomen
bestond: alles heen. Willie slaapt in de kist,
regen slaapt naast de weerman. Somber gonzend
fluit okeren vuurwerk een hymne aan december,
raaf de pracht. ‘Ik bezong: weiden, het landleven, helden’. Het millennium hinnikt. Niets
daagt op in de mist, Andes van de leegte wacht.
‘Ik bezong: weiden, het landleven, helden’
Grafschrift van Vergilius
(uit: Dit verstrijkend ogenblik [bloemlezing, uitg.
Gelderse Stichting voor Kunst en Cultuur, 1993] 14)
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Het gedicht roept een desolaat beeld op.
De ik-figuur zit met oudjaar in zijn huiskamer, met de TV aan (daarop duidt de
‘weerman’) en de uit zijn andere gedichten
bekende kat Willie die onschuldig slaapt.
De roemrijke oudheid, die hier, typisch
voor Ter Balkt, niet is gesymboliseerd door
grootheden als Plato of Cicero, maar door
een denker als Democritus, is volledig
weg. De bergtoppen, de goden, de denkers
zijn allemaal verdwenen. De mist die buiten het huis hangt symboliseert die grote
leegte en dat niets. Vermoedelijk is ook
hier weer iets concreets (vuurwerk, regen
en mist) mede aanleiding geweest tot het
gedicht. Wellicht leidde de mist associatief
naar de vaak mistige Po-vlakte, met het
dorp Andes (bij Mantua), de geboorteplaats van Vergilius.
Het slot van het welbekende grafschrift
van Vergilius (Mantua me genuit, Calabri
rapuere, tenet nunc / Parthenope; cecini pascua
rura duces; ) dat hier als motto onder het
gedicht staat, klinkt eerst bijna sarcastisch,
maar lijkt toch vooral weemoedig bedoeld.
Het is vast geen toeval dat Vergilius hier
vooral als dichter van weiden en landleven
figureert: dat is immers ook een centraal
motief in Ter Balkts werk.

10

Er is een opvallende parallel met het
vorige gedicht, maar het is nu de dichter
zelf die weemoedig terugkijkt. Hij is hier
zelf een soort Marcus Ulpius Heracles
geworden. Het gedicht werd gepubliceerd
in een cyclus getiteld ‘Laat in het millennium’, wat de troosteloze sfeer alleen nog
versterkt. Het verleden is weg, de leegte
wacht.
KORTE BIBLIOGRAFIE
Het werk van H.H. Ter Balkt is uitgegeven door
De Harmonie en de Bezige Bij, beide te
Amsterdam. Voor het vroegste werk gebruikte
ik de gecombineerde tweede druk
Boerengedichten/Uier van ‘t oosten uit 1974.
Behalve in reguliere bundels wordt zijn werk
gepubliceerd in bibliofiele uitgaven en via talloze bijdragen aan diverse tijdschriften.
Over Ter Balkts oeuvre zijn amper serieuze literaire beschouwingen of studies beschikbaar. De
geïnteresseerde lezer moet zich dus behelpen
met recensies en interviews. Het is te hopen dat
Neerlandici snel in deze lacune zullen voorzien.
Wie meer wil lezen over de Romeinse oogarts,
kan terecht bij: Ch.L. Raemakers, Marcus
Ulpius Heracles, de eerste Nijmeegse oogarts,
Numaga 9, 2 (mei 1962) 49–62. Ik dank deze verwijzing aan Louis Swinkels van Museum Kam
te Nijmegen. Ook voor de hulp bij het vinden
van illustraties ben ik hem erkentelijk.

Op zoek naar zelfmoordenaar
Geschiedenis van het woord suicida
Anton van Hooff

Bij de varkenspest van 1997 bleek opeens
hoe veel Nederland van zijn rollades in
babyvorm houdt. Het massaal afmaken
van pasgeboren varkens mocht onder geen
beding worden gefilmd en ook niet bij zijn
ware naam worden genoemd: de autoriteiten betitelden de afslachting als ‘euthanasie op biggetjes’. Protesterend tegen dit
eufemisme spraken dierenvrienden van
‘moord op biggetjes’.
Juist de dood heeft vele woorden, van
‘verscheiden’ tot ‘de pijp uitgaan’. Ook het
zelfgekozen einde kan met een waaier van
woorden worden omschreven. Nog niet
lang geleden domineerde het sinistere
‘zelfmoord’. Tegenwoordig is het neutrale
‘zelfdoding’ in zwang. Achter de verschuiving in woordgebruik gaat een verandering van houding schuil, van afschuw tot
respect.
Pas in de 17de eeuw schiep onze taal
‘zelfmoord’, nadat andere moderne talen
waren voorgegaan met ‘self-murder’ en
‘Selbstmord’ (voor het eerst gesignaleerd
in 1649 samen met ‘Selbsttod’). De moedertaal leende zich nu eenmaal beter voor het
morele offensief dat reformatie en contrareformatie in die tijd ondernamen. Meer
dan tevoren richtten de zedenpredikers
zich in woord en geschrift tot een brede
massa. Het woord suïcide, dat ook wel
werd gebruikt, riekte naar Latijnse geleerdheid. Als ik het goed zie, wordt ‘suïcide’
heden ten dage aangevoeld als de wetenschappelijk-medische uitdrukking, hoewel
in hun oorsprong ‘zelfmoord’,
‘Selbstmord’ en ‘self-murder’ de gevoelswaarde van het Latijnse suicidium voortref-

felijk weergaven. Een suicida is immers een
‘moordenaar van zijn eigen’.
Een Latijns ‘onwoord’
Met de krakkemikkige weergave ‘moordenaar van zijn eigen’ wordt gepoogd aan te
geven hoe zwak Latijn suicida en suicidium
zijn. In het klassieke Latijn kwamen beide
woorden dan ook niet voor. Anders dan
het flexibele Grieks, dat veel samengestelde woorden heeft die met auto- beginnen, laat het Algemeen Beschaafd Latijn
geen composita met een pronomen als
voorvoegsel toe. Kijkt u maar in het woordenboek onder ips- en su-. Er zijn daar
alleen enkele laat-Latijnse woorden te vinden, vaak drastische vertalingen uit de
Griekse kerktaal. Het achtervoegsel -cida
gaf zeker geen probleem. Een spreker van
Latijn kon gemakkelijk naar het model van
de woorden voor vader-, moeder- en broedermoordenaar (patricida, matricida, fratricida) tot nieuwvormingen komen. De taalkunstenaar Plautus bewijst hoe productief
het achtervoegsel -cida was door in een
komedie te spreken van een ‘beurskiller’
(perenticida in Epidicus 352). Apuleius verzint ter plaatse ‘zakkenmoordenaar’ (utricida) in Metamorphoses 3, 18, 7). En het lijkt
maar een kleine stap van het omslachtige
homicida in se bij Seneca Rhetor naar
suicida, zeker wanneer een auteur er
behoefte aan had in de sterkste termen
zelfdoding te veroordelen.
Een woord als suicida zou naar zijn
gevoelswaarde Augustinus te pas zijn
gekomen in zijn principiële verwerping
van iedere zelfdoding. Hij bundelt talrijke
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Afb. 1. Jezus’ weigering om zich van de tinnen van de tempel te storten, wordt door Augustinus gebruikt als
een bijbels argument tegen zelfmoord; schildering in tempera door Duccio tussen 1308 en 1311, Collectie Frick,
New York.
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filosofische, pastorale en bijbelse argumenten en komt tenslotte tot de uitspraak: ‘wie
zichzelf doodt, is een moordenaar’ (qui se
ipse occidit, homicida est; Staat Gods 1, 17).
Voor Augustinus is zelfmoord de doodzonde bij uitstek (afb. 1). Het goddelijk
gebod ‘Gij zult niet doden’ wordt door
hem ook op suïcide van toepassing verklaard. Iemand die zijn leven in eigen
hand neemt rebelleert tegen God. Als hij in
vertwijfeling de hand aan zichzelf slaat,
getuigt hij van wanhoop aan Gods genade.
Hij maakt zich schuldig aan de zonde van
desperatio, zoals Judas deed toen hij zich
verhing, terwijl de rover die met Jezus
gekruisigd werd nog dezelfde dag met
Hem in het paradijs was. Verhanging gold
als een ‘desperate’ methode omdat zij de
mogelijkheid ontnam op de laatste ademtocht en de genadebede ‘mijn God’. Dit is
de achtergrond van Giotto’s voorstelling
van desperacio in de Arenakapel van Padua

(afb. 2). Hij schilderde deze ondeugd als
een gestalte die zich verhangen heeft, terwijl een duiveltje, wiens influisteringen
succes hebben gehad, triomfantelijk bij het
oor fladdert.
Afb. 2. De christelijke ondeugd van de Desperacio, het
tegendeel van Patientia, door Giotto geschilderd als
iemand die zich op aanstichten van de duivel (links
boven) verhangen heeft; Arenakapel te Padua.

In Augustinus’ opvattingen zijn alle
ingrediënten van het concept zelfmoord
aanwezig, maar een dekkend woord ontbreekt. Augustinus was een veel te verfijnd
schrijver van Latijn om een taalgedrocht
als suicida te gebruiken. Voor hem zou het
woord hebben geklonken als afleiding van
sus, zwijn: aan de term suicida, zwijnsmoordenaar, was – althans vóór de varkenspest in 1997 – geen behoefte.
Een anekdote uit een oud Latijns leerboek
illustreert de zwakke latiniteit van suicidium. Een pastoor moest ieder jaar in het
Latijn gestelde formulieren invullen en zo
aan de bisschop rapporteren hoe het met
het geestelijk leven in zijn parochie gesteld
was. Behalve naar het aantal huwelijken,
communies en biechthoringen werd ook
gevraagd het aantal suicidia op te geven.
Na enige jaren vroeg de bisschop terug hoe
het kwam dat het getal zo constant twee
was. Verontwaardigd antwoordde de zielenherder: ‘U denkt toch niet dat we aan
het slachten van één zwijn met Pasen
genoeg hebben? Ook met Kerstmis gaat er
één aan de haak’. Welke priester kent nog
zo goed zijn Latijn?
Serieuzer van aard is de weerstand waarvan Comenius blijk geeft. De Tsjech

Komensky, die na vele wisselvalligheden
in Amsterdam terechtkwam en in Naarden
ligt begraven, is vooral als pedagoog
bekend gebleven. Ten dienste van een
levend onderwijs Latijn stelde hij een ‘pictionary’ samen. In dit beeldwoordenboek
verwijzen cijfers in de prent naar begrippen in de bijgevoegde Latijnse tekst met
parallelle vertaling. In deze kostelijke, verrassend moderne Orbis Pictus Latinus worden niet alleen concrete zaken bij hun
Latijnse naam genoemd, ook abstracte
begrippen moet de scholier zich in het
Latijn eigen maken (afb. 3). Onder patientia
worden eerst de zegeningen van deze
christelijke deugd opgesomd, daarna de
ellende van de impatiens:
De niet-lijdzame daarentegen huilt, jammert,
raast tegen zichzelf, blaft in protest als een
hond en bereikt er niets mee. Ten slotte vertwijfelt hij en wordt een autochir.
Contra impatiens plorat, lamentatur, debacchatur
in seipsum, obmurmurat ut canis, et tamen nihil
proficit; tandem desperat et fit autochir.
(Een cijfer bij elk van de cursieve woorden verwijst naar een onderdeel van de prent.)

Afb. 3. De christelijke
deugd van Patientia in
Comenius’ Orbis Pictus
Latinus; als iemand impatiens (cijfer 11) is, wordt hij
een autochir (14), iemand
die de hand aan zichzelf
slaat.
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met deze verlegenheidsoplossing, zoals
blijkt uit de tweede editie van 1659, die al
één jaar na de eerste verscheen. Daarin
voegt hij tussen haakjes propricida toe. Het
is voor hem duidelijk geen best Latijn,
maar kennelijk altijd nog beter dan het
monsterlijke suicida. Of kende hij dit
woord eenvoudig niet? In de Duitse parallelle vertaling staat ‘Selbstmörder’, dat
zoals we hiervóór zeiden, negen jaar tevoren in 1649 voor het eerst in het Duits verscheen, misschien niet toevallig, in een
boek dat net als de Orbis in Neurenberg
werd gepubliceerd (G.Ph. HarsdÜrffer,
Frauen-Zimmer-Gespräch-Spiele, p. 571). Het
Engelse ‘selfe murder’ bestond al veel langer. Volgens de Oxford English Dictionary
verscheen het voor het eerst tussen 1563 en
1583 in het werk over de protestantse martelaars van John Foxe (1516–1587) (afb. 4).

Afb. 4. Het lijk van een zelfmoordenaar werd in christelijk Europa smadelijk behandeld; het werd naar het
galgenveld gesleept en daar in de zogenaamde mikke
gehangen; afbeelding uit 1563.
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Nota bene in een Latijnse tekst bedient
Comenius zich van het Griekse woord
autocheir, iemand die de hand aan zichzelf
slaat. De schrijver was zelf niet tevreden

Twee vaders
Lange tijd is gedacht dat de woorden suicida en suicidium toen Comenius zijn Orbis
samenstelde, pas kort bestonden. De
moraaltheoloog Caramuel gold als de
schepper van deze termen, zoals Georges
Minois in zijn Histoire du suicide van 1995
nog beweert. Caramuel gebruikte beide
woorden in zijn Theologia Moralis
Fundamentalis, dat in Frankfurt in 1646 uitkwam (de tweede, veel invloedrijker editie
verscheen te Rome in 1656, slechts twee
jaar vóór Comenius’ beeldwoordenboek).
Caramuel laat zich er niet uitdrukkelijk
op voorstaan dat hij de schepper van de
twee woorden is, maar hij suggereert het
vaderschap wel. In Fundamentum LV ‘De
Homicidio, quod in quinto praecepto interdicitur’ (Over manslag, die in het vijfde
gebod wordt verboden) behandelt hij
diverse problemen die verband houden
met homicidium. Een apart probleem heeft
de titel ‘Quaestio De Suicidio’. Het woord
suicidium was kennelijk niet gangbaar,
want in de marge staat ter opheldering
‘een suicida heet hij die zichzelf ombrengt’
(suicida dicitur, qui se ipsum interimit).

De zaak lijkt duidelijk: een gezaghebbend
schrijver, die op veel plaatsen bekend was
(Madrid, Salamanca, Leuven, Praag,
Rome) heeft twee termen gesmeed die weliswaar niet onberispelijk Latijn waren,
maar wel goed voldeden: ze waren kort en
krachtig in hun gelijkstelling van zelfdoding met moord. Hoogstens schoolmeesters als Comenius waren niet gerust over
de latiniteit.
Maar hoe is te verklaren dat al in 1643,
dus drie jaar voor de Frankfortse uitgave
van de Theologia Moralis Fundamentalis het
woord suicide in het Engels voorkomt en
wel als aanduiding van de daad ‘tegenwoordig betekent het ook zelfmoordenaar’. Sir Thomas Browne gebruikt het in
zijn Religio Medici als hij zich keert tegen
bepaalde uitwassen van de stoïsche levensbeschouwing: ‘yet herein are they in extreames (= extremes), that allow a man to be
his own Assassine, and so highly extoll the
end and suicide of Cato’. Browne moet het

Afb. 5. De minachting voor Seneca’s dood schiep in
1177 het woord suicida; sinds de opkomst van het
neo-stoïcisme in de renaissance echter wordt zijn zelfdoding in woord en beeld verheerlijkt; Rubens schilderde – waarschijnlijk in 1611 – de gebeurtenis met
veel respect; Alte Pinakothek, München.

woord ‘suicide’ in 1642/3 bedacht hebben;
in de eerste druk van 1642 komt het in de
aangehaalde passage niet voor.
Heeft hij het woord wel bedacht? Of heeft
hij het uit een Latijns geschrift opgedolven? Het is bevreemdend dat zo’n
‘Latinoïde’ woord het eerst in een moderne
taal opduikt. Moeten we aannemen dat
Caramuel het vervolgens heeft terugvertaald? Als woordvormingen zijn suicida en
suicidium eerder te verwachten in het
Latijn van de middeleeuwen. Toen stond
men veel vrijer tegenover het klassieke
Latijn dan de humanisten. De regel dat een
pronomen geen prefix mocht zijn werd
niet gerespecteerd. Met sui- als genetivus
obiectivus lieten zich woorden maken als
suificatio (toe-eigening) en suificare (zich
toe-eigenen).
In Ducanges lexicon voor het middeleeuws Latijn komt suicidium één keer voor,
maar met de waarschuwing dat het in sommige uitgaven een zetfout is voor
succidium, puinhoop (Ducange zegt bij ‘suicidium’ zie succidium, excidium, ruina). En
inderdaad op de plaats in het Leven van de
Heilige Robertus Bisschop van Reims past
de betekenis ‘zelfmoord’ niet. In hoofdstuk
1 van zijn vita besluit de bisschop om ‘ad
succidium occurrere’, wat moet betekenen
dat hij te hulp schiet bij een ineenstorting
van vervallen kerkelijke gebouwen.
Verdedigbaar is ook dat hij heel in het algemeen ‘ter hulpe (subsidium) komt’, maar de
context geeft geen enkel houvast aan de
interpretatie dat hij ‘hulp komt bieden aan
suicide’ (in de zin dat hij die komt voorkomen). In de kaartenbakken van de
Thesaurus des Mittellateins in München is
geen spoor van suicida/suicidium te vinden.
Het leek dus toch zo te zijn dat pas in de
16de eeuw Thomas Browne en Caramuel,
al of niet afhankelijk van elkaar, de terminologie hadden ingevoerd die zo goed
paste in het morele klimaat van de tijd.
Seneca suicida
Andere lezers zullen bij het lezen van
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Schrijvers’ artikel over het voortleven van
Seneca in Lampas 22. 5 weinig emotie hebben beleefd, maar mij overkwam een
kleine Newtoniaanse ervaring: in een middeleeuwse tekst die de Leidse Latinist aanhaalde, staat suicida! Het gaat om een
geschrift van Walter van Sint-Victor Tegen
de vier dwalingen van Frankrijk (Contra
Quatuor Labyrinthos Franciae). De schrijver
keert zich tegen de Franse theologen die
zich voor hun verwerpelijke denkbeelden
beroepen op antieke wijsgeren. Wat een
verachtelijke lieden waren dat. Neem nu
Seneca:
Wil je weten hoe verwijfd hij zich doodde? Laat
je overtuigen door een voorbeeld van het tegendeel (afb. 5). Toen Olympias, die formidabele
moeder van Alexander de Grote, genood werd
om te sterven, gaf ze zich willig aan de beul
over, stralend in haar koningsgewaad en diadeem. Ze uitte geen smeekbeden, ze verbleekte
niet, ja op de drempel van de dood kamde ze
haar haren om te voorkomen dat er iets zou zijn
aan te merken op het uiterlijk van de dode.
Vrouw van mannelijkheid! Stel daartegenover
die man, weker dan welke vrouw ook: toen hij
tot de dood werd genood, nam hij zijn toevlucht tot het bad. Daarin begroef hij zich als
een jongetje tot aan zijn nek in het geparfumeerde en op temperatuur gebrachte water als
in de zachtste veren. Daarop werden de aderen
in beide armen zacht aangetipt zodat hij uiterst
comfortabel zijn verwijfde geest als in de slaap
uitbraakte. Met inderdaad verbluffend vernuft
maakte hij zijn dood en doodspijn tot het summum van genot. Die man is geen broedermoordenaar (fratricida), maar erger: een zelfmoordenaar (suicida), stoïcijn volgens verklaring,
epicurist in de dood. Denkt u dat hij met Nero,
Socrates en Cato, allen zelfmoordenaars (suicidae), in de hemel is opgenomen?
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Alles wijst erop dat de theoloog het woord
ter plaatse heeft uitgedacht als treffende
variant van fratricida. Hij is zo ingenomen
met zijn vondst dat hij het woord in de
volgende zin in het meervoud herhaalt om
Nero, Socrates en Cato op hun plaats te
zetten. Deze suicidae zijn de vroegst gesig-

naleerde: Walter van Sint-Victor werkte in
1177/78 aan het geschrift.
Drie levens voor één woord
Suicida heeft dus een langer leven dan tot
voor kort werd verondersteld. Mogen we
trouwens wel van een leven spreken bij
een woord dat voor de polemische gelegenheid in 1177/78 werd bedacht en vervolgens eeuwen lang onderdook? Er zijn
geen aanwijzingen dat Thomas Browne
zich in de 17de eeuw verdiepte in een
geschrift van de 12de en daaruit het woord
suicide opdiepte. Het feit dat hij, anders
dan Walter van Sint-Victor, de term voor
de daad en niet voor de dader gebruikte,
maakt ontlening extra onwaarschijnlijk.
Ook Caramuel lijkt spontaan luttele jaren
na Browne de woorden suicidium en suicida
te hebben bedacht.
Niet alleen boeken hebben hun wederwaardigheden, ook woorden habent sua
fata. Drie keer zijn na de oudheid Latijnsige
woorden voor zelfmoord(enaar) gemaakt,
door Walter van SintVictor in 1177/78,
door Thomas Browne in 1643 en door
Caramuel in 1646–1656: ‘suïcide’ lijkt een
geval van generatio spontanea triplex. In alle
drie gevallen werd de terminologie
geschapen om afschuw uit te drukken over
de heidense verheerlijking van zelfdoding.
‘Zelfmoord’ en ‘suïcide’ zijn als woorden
én als concept door en door christelijk.
Geen wonder dat een post-religieuze tijd
ze heeft ingeruild voor het neutrale zelfdoding.
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Een goddelijk knietje
Het Romeinse Carthago blootgelegd
Roald F. Docter

‘Om haar schouders hing volgens gebruik
een lichte boog, als ging zij ter jacht; haar
haren woeien uiteen in de wind, haar
knieën waren bloot, haar golvend kleed
bijeengesnoerd in een knoop.’1 Zo
beschrijft Vergilius in het eerste boek van
de Aeneis (I, 318–320) de verschijning van
de als jaagster vermomde Venus aan
Aeneas en zijn makker Achates. Zij hadden
de dag ervoor voet aan wal gezet op de
Noord-Afrikaanse kust, niet ver van het
Phoenicische Carthago. Hoewel Aeneas
direct vermoedt dat hij hier in het woud
een godin tegen het lijf loopt, weerspreekt
Venus dit met de woorden ‘Een pijlkoker,
dat is de gewone dracht van Tyrische
meisjes, zij ook schoeien hoog de kuit met
een purperrode laars’ (I, 336–337).
Het is verleidelijk een fragment van een
marmeren beeldje uit het Romeinse
Carthago met deze beschrijving van
Aeneas’ moeder Venus te verbinden
(afb. 1). Het is echter veel waarschijnlijker
dat het hier ontblote knietje aan een beeld
van de Romeinse jachtgodin Diana heeft
toebehoord.2 Het fragment werd gevonden
bij opgravingen van het Archeologische
Instituut van de Universiteit van Hamburg
in het antieke stadsgebied van Carthago.
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‘Red Carthago’
Dit onderzoek is een uitvloeisel van het
grote UNESCO-project ‘Red Carthago’, dat
in mei 1972 in werking was getreden en tot
doel had door middel van opgravingen te
redden wat er te redden viel en tegelijk het
belang van Carthago tegenover de politiek
aanschouwelijk te maken. Het antieke

stadsgebied dreigde namelijk in toenemende mate verwoest te worden door de
bouw van moderne villa’s in dit
‘Wassenaar van Tunesië’. Om deze ontwikkeling tegen te gaan werden alle braakliggende terreinen tot archeologisch monument bestempeld en voor wetenschappelijk onderzoek aan de diverse archeologische scholen toegewezen.3 Na afsluiting
van dit UNESCO-project werd het onderzoek door een aantal buitenlandse missies
op beperkte schaal voortgezet. Zo begon
de architect-archeoloog Friedrich Rakob
van het Duitse Archeologische Instituut in
Rome een topografisch onderzoek naar de
omvang en de ontwikkeling van het voorRomeinse, Phoenicische Carthago door
Afb. 1. Fragment van een marmeren Dianabeeld.
Carthago, opgravingen onder de Decumanus
Maximus.

middel van kleine sondages overal in het
antieke stadsgebied.
In directe aansluiting hierop werd in 1986
de Hamburgse archeoloog Hans Georg
Niemeyer, die zijn sporen had verdiend op
het gebied van het Phoenicische nederzettingsonderzoek in Zuid-Spanje uitgenodigd een groter deel van de archaïsche stad
op te graven. Rakob had immers in zijn
mini-opgravingen telkens niet meer dan
een klein deel van het oudste Carthago
kunnen aansnijden. Daarbij was als onbedoeld resultaat naar voren gekomen dat,
precies op de plaatsen waar het Romeinse
wegennet had gelegen, slechts een vrij
homogene laag verwoestingspuin uit
146 v.Chr. de Romeinse stad van de

Punische en Phoenicische lagen scheidde.4
Aangezien in post-antieke perioden het
plaveisel al gelicht was om als bouwmateriaal hergebruikt te worden, zou een
opgraving in het tracé van een Romeinse
straat geen al te grote problemen opleveren.
De vergelijking van het antieke Romeinse
stratenplan met de plattegrond van het
huidige Carthage en de daarop ingetekende braakliggende terreinen maakte duidelijk dat het kruispunt van de grote
hoofdstraat (Decumanus Maximus) met de
tiende oostelijke dwarsstraat (Cardo X) de
gunstigste plek was om een dergelijk
onderzoek te beginnen (afb. 2). Dit terrein
wordt omsloten door het tracé van het

Afb. 2. Kaart van het moderne Carthage, waarop het Romeinse stratenplan en de Hamburgse opgraving onder
de Decumanus Maximus zijn aangegeven.
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lokale treintje (TGM), de hoofdstraat van
het moderne Carthage – de Avenue Habib
Bourguiba –, de supermarkt ‘Le Passage’
met de ‘Cinéma Carthage’ en moderne
villa-bebouwing. Hier heeft de oost-west
lopende Romeinse Decumanus Maximus,
komend vanaf de Byrsaheuvel in de richting van de zee, de noord-zuid lopende
Cardo X gekruist.
Hoewel het Hamburgse onderzoek
vooral gericht was op de Phoenicische
bebouwingsgeschiedenis, was het welhaast
onvermijdelijk dat er ook resten uit latere
perioden gevonden zouden worden. Deze
resten werden nauwkeurig gedocumenteerd en daarna grotendeels afgebroken; zij
lagen immers bovenop de oudere lagen en
structuren. De opgravingen zijn inmiddels
beëindigd; het terrein is geconsolideerd,
waarbij alle nog overeind staande architectuurresten in een archeologisch park zijn
geïntegreerd. Een klein Punisch heiligdom
uit de 5de eeuw v.Chr. dat op het opgravingsterrein gevonden werd, is zelfs overdekt.
Het is een bekend gegeven dat archeologisch onderzoek niet ophoudt op het
moment dat de laatste spade de grond is
ingegaan; ook voor het Hamburgse opgravingsteam begon pas daarna de lange weg
van materiaalonderzoek en publicatie. Na
twee voorlopige verslagen, die in het bijzonder de archaïsche respectievelijk
Punische bewoningsgeschiedenis tot
onderwerp hadden, wordt thans gewerkt
aan het derde en laatste voorlopige verslag
over de perioden die volgden: die van de
Romeinen, Vandalen en Byzantijnen.5 De
lezer van Hermeneus krijgt nu een soort
‘try-out’ van dit laatste verslag.
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Verwoesting en herstichting
Een korte beschrijving van de gebeurtenissen in samenhang met de verwoesting van
het Punische Carthago aan het einde van
de derde Punische oorlog (149–146 v.Chr.)
is van belang voor een goed begrip van het
archeologische vondstmateriaal. Deze

gebeurtenissen staan uitvoerig beschreven
in boek VIII van Appianus’ Romeinse
Geschiedenis uit de 2de eeuw n.Chr.
Appianus baseerde zich voor dit gedeelte
waarschijnlijk op het verloren gegane
relaas van Polybius, die bij de inname van
Carthago zelf aanwezig was geweest. Na
een belegering van drie jaar slaagden de
Romeinen onder leiding van Scipio
Aemilianus er eindelijk in een bruggenhoofd te slaan in het Carthaagse havengebied. Daarvandaan werd Carthago in zes
dagen ingenomen. Gedeelten van de stad
stonden toen al in brand; na afloop werd
de soldaten een paar dagen gegeven voor
plundering van de stad. De Romeinse
senaat stuurde een afvaardiging naar
Africa om het veroverde gebied bestuurlijk
op orde te brengen. Deze senaatscommissie bepaalde dat Carthago met de grond
gelijk gemaakt moest worden en dat er in
de toekomst niemand meer zou mogen
wonen. De stad werd vervloekt en de
grond met zout bestrooid en aldus symbolisch onvruchtbaar gemaakt.
In 29 v.Chr. stichtte Augustus op de ruïnes van de Phoenicisch-Punische stad
Carthago een nieuwe nederzetting, de
Colonia Iulia Concordia Carthago. Aan deze
herstichting gingen twee eerdere pogingen
vooraf, in 123/122 en 44 v.Chr. Ten tijde
van de Gracchen, in 123/122, vestigde zich
een groep van zesduizend Romeinse kolonisten in de onmiddellijke nabijheid van
het voormalige Carthago. Kennelijk was
deze onderneming geen blijvend succes,
want hierna vernemen we in de bronnen
niets meer van deze vestiging en ook
archeologisch blijft deze episode onzichtbaar. Door Plutarchus (Pompeius 11 en
Marius 40) wordt geschreven, dat dit
gebied in de vroege 1ste eeuw v.Chr. nog
steeds één grote ruïnestad was, waarin de
legionairs van Pompeius naar schatten
zochten. In 44 vestigde zich na Caesars
overwinning op de aanhangers van
Pompeius en de Numidiërs bij Thapsus (46
v.Chr.) een groep veteranen op deze plek.

Waarschijnlijk had deze kolonie meer succes en ging zij naadloos over in de herstichting van Augustus 15 jaar later.
De onduidelijke fase tussen de verwoesting van de Punische stad in 146 v.Chr. en
de definitieve Romeinse herstichting in
29 v.Chr. heeft altijd tot de verbeelding
van de archeologen gesproken. Vooral de
nadrukkelijke discrepantie tussen de
geschreven bronnen en de archeologische
overblijfselen was hierop van invloed. Als
de opeenvolgende groepen kolonisten zich
al in het oude stadsgebied van Carthago
hadden gevestigd, dan hebben hun activiteiten geen sporen nagelaten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze
kolonisten in feite vrijwel uitsluitend op
het platteland terecht kwamen, waar hun
in de nieuwe provincie Africa Proconsularis
een lapje grond werd toegewezen. Toch is
er een aantal argumenten aan te voeren
voor een daadwerkelijk gebruik van het
stadsgebied in de periode vóór 29 v.Chr. In
de eerste plaats was het directe achterland
van het Romeinse Carthago al ruim voor
deze datum verkaveld. De nieuwe landindeling, de centuriatio, wijkt in haar oriëntatie af van de latere stadsplanning van de
stad Carthago uit de tijd van Caesar of
Augustus (afb. 3).6 De agrarische bevolking
in dit achterland zal voor haar contacten
met de rest van de Mediterrane wereld

ongetwijfeld van de traditioneel uitstekende positie van Carthago gebruik hebben gemaakt, eerder dan van de veel noorderlijker gelegen provinciehoofdstad
Utica. Dat Carthago nog grotendeels een
ruïnestad was, zal misschien zelfs wel een
voordeel zijn geweest; hier viel immers
goedkoop bouwmateriaal te halen, wat
niet onbelangrijk is in een gebied waar de
dichtstbijzijnde steengroeven (op Cap Bon)
slechts over zee te bereiken waren. Hoewel
een daadwerkelijke bewoning van
Carthago vóór 29 v.Chr. dus zeker niet uit
te sluiten is, hebben ook de opgravingen
van de Universiteit Hamburg hiervoor
geen eenduidige aanwijzingen kunnen
leveren.
Vroege Romeinse bewoning
Wel is er bij deze opgraving een spectaculaire vondst gedaan die op menselijke activiteiten in de ruïnestad in de periode rond
29 v.Chr. wijst. Precies op de hoek van de
Decumanus Maximus en Cardo X zijn de resten van een zeer eenvoudig gebouwtje
gevonden (afb. 4). De drie uit breuksteen
en bouwpuin opgebouwde muurtjes rusten direct op een Laat-Punische mozaïekAfb. 4. Plattegrond van de Augusteïsche werkplaats
met kalkbakken op de hoek van Decumanus Maximus
en Cardo X.

Afb. 3. Stratenplan van het Romeinse Carthago met
de afwijkende oriëntatie van de Romeinse centuriatio.
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vloer, die tot aan de brand van 146 v.Chr.
in gebruik is geweest. Uit de rest van een
vierde muur is een tweede gebouwtje te
reconstrueren, dat door een deuropening
van de muur van de eerste constructie
gescheiden was. Binnen dit vrijwel compleet bewaard gebleven gebouwtje liggen
de resten van twee in de grond uitgegraven bassins, waarin kalk gemengd werd.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken
met een werkplaats, waar kalk voorbereid
werd voor de stad in aanbouw. Een aanvankelijke interpretatie als kalkovens, die
men juist in een ruïnestad zou verwachten,
is minder waarschijnlijk vanwege het ontbreken van houtskoolresten. Het is opvallend dat twee andere kalkbakken, die eerder in de opgraving gevonden waren, zich
in het straattracé bevinden.
Van groot belang voor de datering van
deze vondst en daarmee voor de interpretatie, is het hierin opgegraven aardewerk.
Enerzijds bestaat dit uit zwartglanzend
Grieks aardewerk, dat volgens de meest
gangbare typologie uit de periode
120–50 v.Chr. dateert, uit de hiervoor
beschreven tussenperiode dus. Anderzijds
komt in dit vondstcomplex een grote hoeveelheid Romeins fijn aardewerk voor, het
zogenaamde dunwandige aardewerk, dat
tussen 50 v.Chr. en 50 n.Chr. gedateerd
wordt.7 Ook zogenaamd terra-sigillata-aardewerk is hier gevonden. De fragmenten
uit de Hamburgse opgraving zijn gedeeltelijk geïmporteerd uit Italië, Zuid-WestSpanje (Baetica) en Gallië, maar grotendeels
lokaal vervaardigd. De datering in de
vroegste periode van de Augusteïsche
nederzetting wordt bevestigd door de
vondst van Romeinse olielampen en amforen die uit dezelfde tijd stammen. Het is
opvallend dat alleen dit gedeelte van het
opgravingsterrein, in en rond het
genoemde gebouwtje, dergelijk vroeg
materiaal heeft opgeleverd.
Voor de afwijkende dateringen van het
Griekse en Romeinse fijne aardewerk kunnen twee verklaringen gegeven worden. In

de eerste plaats kunnen de beide materiaalgroepen elkaar hebben opgevolgd. Te
denken valt bijvoorbeeld aan een situatie
waarbij het Romeinse aardewerk het
Griekse van de markt verdrongen heeft.
Dit zou betekenen dat deze kleine en weinig stabiel gebouwde werkplaats zo’n 100
tot 170 jaar in gebruik was. Maar ook kan
– en dat is waarschijnlijker – het Griekse
zwartglans-aardewerk veel langer in productie zijn gebleven dan algemeen wordt
aangenomen. Volgens deze interpretatie
kan het Griekse en Romeinse aardewerk
zelfs gelijktijdig zijn. In dat geval zouden
de vondsten dus niet uit de zogenaamde
tussenperiode (146–29 v.Chr.) stammen,
maar tussen 29 v.Chr. en circa 50 n.Chr.
Verwoestingspuin
Het is opmerkelijk dat het eerder
genoemde gebouwtje wordt bedekt door
een dikke laag verwoestingspuin, waarin
zich vrijwel uitsluitend veel ouder vondstmateriaal uit de eerste helft van de 2de
eeuw v.Chr. bevindt. Dit kan erop wijzen
dat puin uit de verwoesting van Carthago
in 146 v.Chr. een tweede of derde maal
verplaatst is. De Duitse opgravers van
Carthago gebruiken voor dergelijke lagen
de term ‘RBPS’, ‘römisch bewegter punischer Schutt’. De datering van het moment
waarop deze laag is opgebracht is omstreden en lijkt binnen het stadsgebied van
plaats tot plaats te verschillen.
Ter illustratie van een dergelijke
Romeinse opvulling met Punisch verwoestingsmateriaal kunnen de resultaten van
de Franse opgravingen aan de helling van
de centrale Byrsaheuvel dienen (afb. 5). De
enorme ophogingslagen in het profiel op
afbeelding 5 zijn duidelijk verschillend.
Laag 9 bevat voornamelijk verwoestingspuin, dat afkomstig is van de Punische
huizenwijk die hier ten tijde van de
inname van Carthago stond; zij dateert
precies uit het jaar 146 v.Chr. De horizontale lagen 8a, 8b zijn daarentegen na de
verwoesting van Carthago ontstaan; waar-

Afb. 5. Romeinse ophogingslagen bestaande uit verwoestingspuin van de Punische stad. Zuidflank van de
Byrsa-heuvel (naar: S. Lancel ed., Byrsa II, 1992, 201 afb. 249).

schijnlijk hebben zij zich langzaam
gevormd als gevolg van erosie van hoger
op de heuvel gelegen verwoestingspuin.
Tenslotte zijn de schuin aflopende lagen
7a t/m 7d bij de werkzaamheden in de
Augusteïsche periode ontstaan: in deze
periode egaliseerde en verbreedde men het
Byrsa-plateau, waarbij als eerste het
Punische verwoestingspuin van de heuvel

werd afgeschoven (laag 7d). Het is nauwelijks verbazingwekkend dat juist in deze
laag grote hoeveelheden menselijke botten
gevonden werden. Uit het verslag van
Appianus is bekend dat de Carthagers zich
in 146 v.Chr. tenslotte op de Byrsaheuvel
hadden verschanst en dat velen juist hier
de dood vonden. Op afbeelding 6 is een
dergelijk pakket menselijke botten onder-
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Afb. 6. Laag met botten van slachtoffers van de
Romeinse inname van het Punische Carthago in 146
v.Chr. Zuidflank van de Byrsa-heuvel (naar: S. Lancel
ed., Byrsa II, 199 afb. 246).

aan laag 7d zichtbaar. De daarboven
gestorte lagen 7a t/m 7c zijn in dezelfde
periode ontstaan, maar bevatten ook materiaal van vóór 146 v.Chr. Waarschijnlijk
zijn dit deels de oudere bewoningslagen
van het Byrsa-plateau, die door de
Romeinen werden afgegraven en aan de
voet van de helling werden gestort.
Een geheel andere opbouw van het verwoestingspuin is in de Hamburgse opgraving gedocumenteerd. De hiervoor
genoemde werkplaats (afb. 4) werd
immers direct bovenop het laatste
Punische bewoningsniveau gezet.
Waarschijnlijk werd het in de vroege
Augusteïsche periode gebouwd en, te oordelen naar het vondstmateriaal, bleef het
in ieder geval tot het midden van de 1ste
eeuw n.Chr. in gebruik. Pas daarna werd
het hele niveau ongeveer anderhalve meter
opgehoogd met materiaal dat vrijwel uitsluitend uit verwoestingspuin van de
Punische stad bestond en toen dus al
200 jaar oud was.
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Het Romeinse stratenplan
Het feit dat het Vroeg-Augusteïsche
gebouwtje precies op de hoek van de
Decumanus Maximus en de Cardo X ligt,
bevestigt het vermoeden dat de Romeinse
landmeters van het begin af het nieuwe
stadsgebied in wijken (insulae) verdeelden
en het stratenplan direct in 29 v.Chr. werd

uitgezet. Ongetwijfeld heeft men daarbij
het eventuele puin uit het straattracé
geruimd, terwijl in de toekomstige insulae
het puin nog op een veel hoger niveau kon
liggen. Ook in de Hamburgse opgraving is
duidelijk dat op sommige plekken in de
latere insulae de Punische muurresten nog
hoger overeind stonden dan de muren van
het Vroeg-Augusteïsche gebouwtje.
Ook het feit dat het gebouwtje waarschijnlijk als werkplaats heeft gediend kan
in het licht van de opbouwwerkzaamheden in het stadsgebied worden verklaard.
Carthago zal ongetwijfeld niet in één keer
over zijn gehele oppervlakte bewoonbaar
zijn gemaakt, maar eerder in geleidelijke
stappen. Daarbij zal men pas in tweede
instantie het straatniveau hebben opgehoogd en aangepast aan het niveau van de
insulae die hier langs de heuvel – mogelijk
zelfs op grote terrassen – waren aangelegd.
Toch wekt het verbazing dat uitgerekend
de wijken aan de belangrijkste straat in een
Romeinse stad, de Decumanus Maximus,
kennelijk pas in een zo laat stadium ontwikkeld zijn. Het antwoord schuilt waarschijnlijk in de bijzondere topografische
situatie van Carthago.
In een recent artikel heeft F. Rakob erop
gewezen dat de Decumanus Maximus
(breedte 48 voet = 14,12 m) en de Cardo
Maximus weliswaar de formele hoofdstraten van Romeins Carthago waren, maar
dat deze steile straten door hun vele trappen nooit de feitelijke verkeersaders
geweest kunnen zijn. Carthago kende in
plaats daarvan twee belangrijke verkeerswegen die ook voor vervoer per kar
geschikt waren: de Decumanus Maximus 1Noord voor het Oost-West-verkeer en de
Cardo XII voor het Noord-Zuid-verkeer
(afb. 7). Beide straten komen vrijwel overeen met de twee belangrijkste verbindingswegen van het huidige Carthage, namelijk
de Avenue de la République en de Avenue du
Président Bourguiba.8 Het wekt dan ook
nauwelijks verbazing, dat in de opgravingen van Rakob in de insula tussen Cardo

vingen echter voorlopig niet aan de orde,
omdat eerst het traject moet worden afgelegd tussen voorpublicaties en definitieve
publicatie van de oude opgravingsresultaten. De hierboven beschreven Romeinse
vondsten konden pas door nauwkeurige
materiaalstudie achteraf in hun juiste
samenhang geplaatst worden, wat op het
moment dat zij open en bloot in de opgravingsput lagen nog niet mogelijk was. Het
goddelijke knietje uit de inleiding is hiervoor dan ook een prachtige metafoor: pas
wanneer Venus van Aeneas afscheid
neemt wordt haar goddelijke knie weer
bedekt en zo haar ware identiteit onthuld.

Afb. 7. Stratenplan van het Romeinse Carthago met
de twee verkeersaders (naar: F. Rakob, Forschungen
im Stadtzentrum von Karthago. Zweiter Vorbericht,
Römische Mitteilungen 102, 1995, 419 afb. 4).

XII en Cardo XIII al Augusteïsche gebouwen van uitzonderlijke grootte en met
fraaie wand- en vloer-versiering zijn aangetroffen.
Op dit punt kunnen we nog één keer
terugkeren naar Aeneas, die van een heuvel op de stad Carthago neerkijkt en zich
verwondert over de enorme bouwactiviteiten. In zijn verhaal doelt Vergilius natuurlijk op de bouwwerken in het Phoenicische
Carthago van Dido, maar het is zeer waarschijnlijk dat er ook een zekere actualiteit
in doorklinkt, namelijk de bouwactiviteiten ten tijde van de Augusteïsche herstichting van Carthago.9
De opgravingen van de afgelopen tien jaar
hebben het mogelijk gemaakt een tipje van
de archeologische sluier te lichten. Toch
blijven er nog talloze vragen open, zowel
wat betreft de topografie van het Romeinse
als van het Phoenicische Carthago. Voor
het Hamburgse team zijn nieuwe opgra-

‘Ga slechts verder en richt uw schreden daarheen waar uw weg u voert.’ Na dit woord
wendde zij zich af en rozerood glansde haar
nek; de goddelijke haren ademden een hemelse
geur, het golvend kleed reikte haar tot de voeten; haar gang verried de ware godin.
(I, 401–405).

NOTEN
Deze tekst steunt op een gemeenschappelijk
met H.G. Niemeyer opgestelde publicatienotitie. Voor informatie over de datering van het
Griekse zwartglans-aardewerk uit de
Hamburgse opgraving dank ik B. Bechtold.
1. Vertaling M.A. Schwartz, Uitg. Athenaeum Polak & Van Gennep, (Amsterdam 1989) 8–9.
Ook de overige Aeneis-citaten stammen uit deze
heruitgave van Schwartz’ vertaling van 1959.
2. Vergelijk voor dit type: Th. Kraus, in: F.
Rakob (ed.), Karthago I. Die deutschen
Ausgrabungen in Karthago (Mainz a.R. 1991)
254–5 (S4), pl. 64, f.
3. Een goede samenvatting van dit onderzoek is
te vinden bij A. Ennabli (ed.), Pour sauver
Carthage. Exploration et conservation de la cité
punique, romaine et byzantine (Tunis 1992).
4. Conventioneel wordt met Phoenicisch de
vroegste periode van de nederzetting Carthago
aangeduid en met Punisch de 5de eeuw v.Chr.
en later. De stad had zich inmiddels tot een
eigen machtsfactor in het westelijk Mediterrane
bekken ontwikkeld en zich ook in haar materiële cultuur van haar Levantijnse wortels losgemaakt.
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5. H.G. Niemeyer - R.F. Docter und Mitarbeiter,
Die Grabung unter dem Decumanus Maximus
von Karthago. Vorbericht über die Kampagnen
1986–1991, Römische Mitteilungen 100 (1993)
201–44; H.G. Niemeyer - R.F. Docter - A.
Rindelaub, Die Grabung unter dem Decumanus
Maximus von Karthago. Zweiter Vorbericht,
Römische Mitteilungen 102 (1995) 475–502. De
definitieve publicatie is in voorbereiding.
6. Zie hiervoor: J.J.V.M. Derksen, Romani ad
Fines. De Romeinen in het grensgebied van
Africa Proconsularis, Hermeneus 68, 1 (1996) 4–5.
Ik dank de auteur voor de vriendelijke toestemming zijn afbeelding 2 hier over te nemen (hier
afb. 3). De datering van de centuriatio in het
Carthaagse achterland is nog steeds omstreden.
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7. Identiek Romeins materiaal uit een
Augusteïsche zinkput werd recentelijk door M.
Vegas gepubliceerd: Ein frühkaiserzeitlicher
Fundkomplex aus Karthago, Römische
Mitteilungen 101 (1994) 339–64. Opvallend is
echter dat hier het Griekse zwartglans-aardewerk ontbreekt, wat op een iets latere datering
van Vegas’ materiaal zou kunnen wijzen.
8. F. Rakob, Forschungen im Stadtzentrum von
Karthago. Zweiter Vorbericht, Römische
Mitteilungen 102 (1995) 413–61, speciaal 418.
9. Voor de discrepanties tussen Vergilius’ dichterlijke vrijheid, de historische en de archeologische realiteit, zie: H.G. Niemeyer, Die Stadt
Karthago in Vergils Aeneis, Der altsprachliche
Unterricht 2 (1993) 41–50.

Hadrianus tot zijn soldaten –
Lambaesis, 1–15 juli 128 n.Chr.
J.A.K.E. de Waele

Hoe de Romeinse keizer Hadrianus
(117–138) in de antieke bronnen ook wordt
afgeschilderd, algemeen komt hij naar
voren als een opvallende verschijning en
een begaafd man. Hij beheerste even goed
Grieks als Latijn. Ook had hij een grote
literaire belangstelling en zelf was hij een
ijverig dichter en auteur. Het is dan ook
een groot verlies dat zijn autobiografie verloren is gegaan. Toch zijn er enkele fragmenten van redevoeringen van zijn hand
bewaard, waarvan de peptalk tot zijn troepen in Noord-Afrika in juli 128 het meest
overeenstemt met wat we uit de literatuur
van zijn persoonlijkheid weten.
Hadrianus legde voor de exacte wetenschappen, zoals rekenen, meetkunde en
medicijnen, grote belangstelling aan de
dag. Hij werd gedreven door een belangstelling voor allerlei merkwaardige verschijnselen (Tertullianus ‘omnium curiositatum explorator’). Ook in de musische
kunsten was hij bedreven. Hij zong en
speelde niet onverdienstelijk muziek. Hij
schilderde en beeldhouwde en heeft als
architect verschillende projecten beslissend
beïnvloed. Het Pantheon te Rome en de
tempel van Venus en Roma hebben onder
zijn regering – en wellicht onder zijn
invloed – vorm gekregen. Zijn villa bij
Tivoli met haar beeldhouwwerken is een
afspiegeling van de smaak van de keizer.
Hadrianus werd gedreven door zijn
ambities. Hij wilde in alles de beste zijn.
Het is voer voor psychologen te analyseren
waar deze geldingsdrang vandaan kwam.
Misschien heeft hij vanaf zijn jonge jaren
voortdurend de behoefte gevoeld zich te

bewijzen. Hij was immers op tienjarige
leeftijd wees geworden en hij werd toen
aan de voogdij van zijn (?groot)oom
Trajanus toevertrouwd. Diens opvoeding
heeft zijn contrastrijk karakter ook verregaand bepaald. Hij kon zeer streng en
hardvochtig optreden, maar anderzijds
was hij mild. Spaarzaamheid en verkwisting waren naast elkaar karaktereigenschappen van hem. Hij was goed voor zijn
vrienden, tegen wie hij evenwel een diep
wantrouwen koesterde. Hij wilde populair
zijn, maar toch was men bang voor hem.
In zoveel disciplines uitblinkend was hij
verzot op discussies en debatten met
geleerden en professoren, die hij op niet
Afb. 1. Bronzen beeld van Hadrianus uit Tel Salem
(Israel); het portret dateert wel uit circa 135 n.Chr., als
de opstand van Bar-Kochba is neergeslagen.
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mis te verstane wijze de les las. Werd hij in
zijn eer gekrenkt, dan was hij uiterst rancuneus, zoals een anekdote van de architect
Apollodorus van Damascus leert. Toen
deze eens met Trajanus stond te overleggen, mengde Hadrianus zich in de discussie. Hierop sneerde Apollodorus dat
Hadrianus zich niet met architectuur
moest bemoeien, omdat hij daarvan geen
verstand had. Als we de bronnen moeten
geloven1, zou dit later Trajanus’ bouwmeester de kop gekost hebben.
Hadrianus als militair
Tijdens zijn opvoeding door Trajanus was
hij ook met het militaire leven in contact
gekomen. Hij moet over een geweldige
fysieke kracht beschikt hebben, die hem als
gepassioneerd jager te pas kwam. Vooral
als getraind soldaat en ruiter heeft hij op
zijn tijdgenoten diepe indruk gemaakt,
waarvan de latere schriftelijke bronnen
nog getuigen. Bij de soldaten genoot hij
wegens zijn vrijgevigheid een immense
populariteit.
In de biografie van Aelius Spartianus
(circa 300 n.Chr.) wordt zijn interesse voor
militaire zaken en organisatie breed uitgemeten.
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Eerder op vrede dan op oorlog gebrand liet hij
de militairen oefenen alsof de oorlog ieder
ogenblik kon uitbreken. Hij liet hen trainen
door hen te doordringen van staaltjes van uithoudingsvermogen. Zelf gaf hij ook onder de
troepen het voorbeeld van het soldatenleven.
Hij at ongedwongen in de open lucht kazernekost mee, zoals spek, kaas en appelcider, naar
het voorbeeld van Scipio Aemilianus, Metellus
en zijn directe voorbeeld Trajanus. Velen gaf hij
premies, sommigen decoraties om hen de nogal
harde, hun opgedragen manoeuvres te laten
doorstaan. Hij bracht de discipline, die sedert
keizer Augustus slapper was geworden, omdat
de vroegere heersers er weinig zorg aan
besteedden, weer terug door orde te scheppen
in de corvees en boetes. Nooit tolereerde hij het
dat iemand zonder verlof uit het kamp afwezig
was. Niet populariteit bij de soldaten, maar een
correct optreden gold als een aanbeveling om

officier te worden. Door het goede voorbeeld
van zijn dapperheid spoorde hij anderen aan,
omdat hij zelf meedeed aan lange-afstandsmarsen van 20 mijl met volle bepakking. Eetzalen,
boven- en benedengrondse zuilengangen en
siertuinen liet hij slopen. Zeer dikwijls nam hij
genoegen met een simpel uniform, hij droeg
een bandelier zonder gouden versiering, zijn
mantel maakte hij vast met een speld zonder
edelstenen, zijn zwaard had maar amper een
ivoren gevest. Zieke soldaten ging hij in hun
barakken opzoeken, de locatie voor een kamp
koos hij zelf uit. Officieren kregen van hem
alleen het commando over een compagnie als
zij potig waren en een goede reputatie hadden,
tot tribuun werd men door hem bevorderd als
men de volle baard van een volwassene of de
juiste leeftijd had, die door bedachtzaamheid en
jaren de kracht van het tribunaat vormt. Hij
duldde niet dat tribunen gunsten van soldaten
aannamen, alle luxe verwijderde hij overal, de
wapens en het huisraad van de soldaten liet hij
verbeteren. Hij besliste over de leeftijd van de
soldaten: zij mochten niet jonger zijn dan de
dapperheid vereist of ouder dan de menselijkheid tolereert. Hij zorgde dat hij iedere soldaat
en zijn onderdeel kende. Hij getroostte zich de
moeite stipt de magazijnen te inspecteren en
onderzocht daarbij nauwkeurig de leveranties
van de provincies, zodat hij iets liet aanvullen,
zodra het ontbrak.
(Aelius Spartianus, in de Historia Augusta, het
leven van Hadrianus, caput 10).

Het literair oeuvre van Hadrianus is op
enkele fragmenten na geheel verloren. Van
zijn redevoeringen tot de soldaten is
slechts weinig bewaard: zeven grotere en
enkele kleine fragmenten, die oorspronkelijk op een pijler gegraveerd waren. Het
gaat om een aantal toespraken tot het
Derde legioen ‘Augusta’ en tot enkele
bereden afdelingen, die tussen 1 en 15 juli
128 zijn gehouden. Hier worden slechts de
grotere fragmenten van de inscriptie in
tekst en vertaling gegeven. Niet alle
(gedeeltelijk bewaarde) zinnen zijn bevredigend aan te vullen, maar de grote lijn
van het gezegde is duidelijk.
Hadrianus’ redevoeringen van 128 n.Chr.
In de aanhef staat dat keizer Hadrianus het

Afb. 2. Legionairs op mars. Hier zijn Marcus Junkelmann en zijn tien mannen voorgesteld tijdens hun tocht van
Augsburg naar Rome in 1985. Door de uitrusting van de Romeinse legionairs na te maken en hun leefwijze te
ondergaan hebben zij meer interesse gewekt voor het harde leven van de gewone soldaat in onze gebieden in
de Keizertijd. Dergelijke projecten van experimentele archeologie zijn ook in Engeland en in ons land – het
zogenaamde Gemina-project – populair.

Derde legioen ‘Augusta’ heeft toegesproken op 1 juli 128. Dit legioen lag in
Lambaesis (Algerije).

Tijdens het consulaat van Torquatus (tweede
maal) en Libo,
op de kalender van juli (= 1 juli)

Imp(erator) Caesar Traianus
Hadrianus Augustus
<legionem s[ua]m [I]II Augustam>2
exercitationibus inspectis adlocutus
est is qua<e> infra scripta sunt.
Torquato II et [Lib]one co(n)s(ulibus),
K Iuli(i)s

Het volgende fragment is een toespraak tot
een aantal centurio’s (pili), die zich kennelijk geëxcuseerd hebben voor het gebrek
aan slagvaardigheid van het legioen. Er
zijn 19 of 20 pili in een legioen; de hoogste
in rang is de primipilus.

Imperator Caesar Traianus
Hadrianus Augustus
heeft zijn Derde legioen, bijgenaamd Augusta,
na een inspectie van de oefeningen toegesproken
met de woorden die hieronder te lezen zijn.

At pi[l]os
[--- et] is pro causa ves[tra legatus meus quae
excus-|
a]nda vobis aput me fuissent, omnia mihi pro
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vobis ipse di[xit: quod]|
cohors abest, quod omnibus annis per vices in
officium procon- |
sulis mittitur, quod ante annum tertium cohortem et qua[ternos]||
ex centuris in supplementum comparum tertianorum dedis-|
tis, quod multae, quod diversae stationes vos
distinent,|
quod nostra memoria bis non tantum mutastis
castra sed et nova fecis-|
tis; ob haec excusatos vos hab[erem, si legio]
diu exercitatione cessas-|
set. Sed nihil aut cessav[istis aut est ulla causa
cur a]||
vobis excusatione[m accipiam. omnia strenue
fecistis, cum et defende]|
retis va[llum- - Tot de opperofficieren
Jullie hoeven je zaak niet te bepleiten. De commandant heeft persoonlijk bij mij al jullie mogelijke excuses aangevoerd: dat een cohort afwezig is, omdat dit jaarlijks bij toerbeurt wordt
gedetacheerd voor dienst bij de proconsul, dat
jullie in minder dan twee jaar een cohort en vier
man per centurie als aanvulling hebben geleverd aan de wapenbroeders van het Derde
Legioen3, dat jullie vaak en op veel plaatsen
wacht moeten lopen, dat jullie – voor zover ik
weet – niet alleen tweemaal van legerkamp
moesten wisselen, maar dit bovendien nieuw
moesten aanleggen.
Dat op zichzelf zouden al voldoende excuses
zijn om het legioen al lang met oefeningen te
laten ophouden; jullie hielden evenwel niet op
en ik zie geen reden om van jullie excuses aan
te hoeven nemen. Jullie hebben alles kranig
gedaan, omdat jullie bovendien de wal hebben
verdedigd.

Vervolgens richtte Hadrianus het woord
tot de bereden troepen van het legioen.
Ook hier etaleert hij zijn kennis in militaire
zaken.
Eq. leg.
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[Exe]rcitationes militares quodammodo suas
leges |
[ha]bent, quibus si quit adiciatur aut detrahatur, aut minor |
[exer]citatio fit aut difficilior. Quantum autem

difficultatis|
[additur, t]antum gratiae demitur. Vos ex difficilibus difficil[limum fecistis], ut loricati iaculationem perageretis ||
- - -]o, quin immo et animum probo |
Cavaleristen van het legioen!
Militaire oefeningen hebben zo hun eigen wetten. Voegt men hieraan iets toe of haalt men er
iets af, dan wordt de oefening lichter of zwaarder. Naarmate ze zwaarder gemaakt worden,
worden ze minder prettig. Jullie hebben het
zwaarste van het zwaarste gedaan: gepantserd
lansen gooien. Ja, ik ben werkelijk vol lof ook
over jullie moraal.

Het volgende fragment gaat over de bouw
van een kamp, dat – als we de woorden
van Hadrianus moeten geloven – in een
recordtempo is opgetrokken. Bovendien
hebben de soldaten zich daarna nog moedig betoond bij een uitval.
[ - - - munitiones quas] alii [per] |
plures dies divisis[sent, e]as uno die peregistis:
murum lo[ngi]|
operis et qualis mansuris hibernaculis fieri solet
non [mul]|
to diutius exstru{c}xistis quam caespite exstruitur, qui m[o]|
dulo pari caesus et vehitur facile et tractatur et
sine mo[les]|
tia struitur, ut mollis et planus |
pro natura sua; vos lapi[dibus] |
grandibus gravibus inaequalibus, quos neque
vehere n[e]-|
que attollere neque locare quis possit, nisi ut
inaequa[lita-]|
tes inter se conpareant. Fossam glaria duram
scabram[que]||
recte percussistis et radendo levem reddidistis.
Opere pr[o-]|
bato introgressi castra raptim et cibum et arma
cepistis,|
equitem emissum secuti, magno clamore revertentem per|
[- - -]
Versterkingen waarvoor anderen meer dagen
nodig hebben, hebben jullie in één dag voltooid. Een muur zoals die voor een permanent
kamp wordt gemaakt – een langdurige klus! –,

Afb. 3. Reconstructie van het kamp Housesteads aan de Muur van Hadrianus. Deze verdedigingslinie tegen de
Picten in Schotland bestond uit een muur met gracht en forten op regelmatige tussenafstanden en werd van 122
tot 126 n.Chr. aangelegd over een afstand van 76 Romeinse mijl (circa 115 km). Dit soort forten heeft Hadrianus
ook in Noord-Afrika geïnspecteerd.

hebben jullie in niet veel meer tijd gebouwd
dan een wal van plaggen, die allemaal volgens
een standaardmaat worden gestoken, die
gemakkelijk te sjouwen en te hanteren zijn en
waarmee men zonder veel moeite kan bouwen,
omdat ze van zichzelf zacht en effen zijn. Jullie
hebben daarentegen gewerkt met grote, zware,
ongelijke brokken steen, die niet makkelijk te
vervoeren, te tillen en te plaatsen zijn, tenzij
men de ongelijke blokken onderling aanpast.
Jullie hebben een gracht in hard en ruw kiezelterrein met een scherp profiel uitgehakt en glad
gemaakt. Na de inspectie van dit bouwwerk
zijn jullie vliegensvlug het kamp ingegaan, hebben proviand en wapens gepakt en zijn jullie
achter de uitrukkende cavalerie aangegaan;
toen deze onder luid geschreeuw omkeerde,
hebben jullie ze (...)

In het volgende fragment worden ruiters
van een niet nader te bepalen afdeling
geprezen, omdat zij de oefeningen als een
afspiegeling van de echte oorlog goed hebben volbracht. Deze toespraak is op 7 juli
in Zarai (Noord-Afrika) gehouden.

[Catullinum leg(atum) meum, virum clarissimum],|
laudo, quod convert{u}it vos ad hanc
exercitat[ionem quae verae di]|
micationis imaginem accepit et sic exercet, [ut
--- lau]|
dare vos possim. Cornelianus praefectus ves[ter
officio suo sa]
tisfecit. Contrari discursus non placent mih[i --]|
est auctor. E tecto transcurrat eques et pe[rsequatur caute; nam si non]|
videt qua vadat aut si voluerit ecum r[etinere
nequit, non potest]|
quin sit obnoxius caliculis tectis |
[Si vul]tis congredi, debetis concurr[ere - - - ]|
[ - - - et]iam adversus hosti facienda[m impressionem adiuvabit - - -]
Mijn commandant, de edelgestrenge heer
Catullinus prijs ik, omdat hij jullie heeft gedrild
tot deze oefening, die de vorm van een echt
gevecht heeft gekregen. Hij drilt jullie zó dat ik
jullie kan prijzen. Jullie prefect Cornelianus
heeft zich voldoende van zijn taak geweten. Ik
houd niet van gesplitste aanvallen, zoals mijn
favoriete auteur (...)4 al aangeeft. Vanuit de dekking moet de ruiterij altijd het open terrein
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oversteken en de achtervolging voorzichtig uitvoeren. Want als hij niet ziet waar hij naartoe
gaat, of als hij zijn paard niet kan inhouden, als
hij wil, dan kan het niet anders of hij is kwetsbaar in een terrein met verdekte valkuilen. Als
jullie willen aanvallen, moeten jullie de rangen
sluiten. Ook zal het helpen, wanneer men een
aanval op de vijand doet (...).

steeds een prima indruk gemaakt.
Catullinus, mijn commandant, een edelgestreng
heer, besteedt aan allen over wie hij het commando voert, dezelfde goede zorg. Uw prefect
geeft de indruk met zorg op jullie te passen.
Neemt nu als premie het reisgeld aan. Jullie
zullen springoefeningen doen op het terrein
van de Commageense troepen.

Het verdere verloop van de redevoering is
niet meer te reconstrueren.
Tot de eerste ruiterafdeling Pannoniërs
richt de keizer woorden van tevredenheid,
omdat zij zich in allerlei vaardigheden van
hun beste kant hebben laten zien. Ook hier
geeft hij aan dat hij verstand heeft van dit
soort oefeningen.

Op 15 juli spreekt de keizer het eskadron
Commageense ruiters toe, die ook een
pluim verdiend hebben, omdat ze in hun
onderdeel5 zich op vele manieren hebben
onderscheiden.

[ - - -] Idus Iulias, ala I Pannoniorum
|Omnia per ordinem egistis. Campum
d[ec]ursionibus complestis,|
iaculati estis non ineleganter, hast[is usi q]uamquam brevi-|
bus et duris; lanceas plures vestrum [par]iter
miserun[t]. Saluis||
tis et hic agiliter et heri velociter. Si q[u]it
defuisset, desid[e]rarem,|
si quit eminuisset, designarem; tota exercitatione perae[q]ue pla-|
cuistis. Catullinus legatus meus, v[ir] clarissimus in o[mnibus quibus praeest parem curam suam exhib[et
--- prae-]|
fectus vester sollicite videtur vobis attendere.
Congiar[i-]|
um accipite, viatoriam, in Commagenorum
campo salieti[s].
15 juli 128
Mannen van het eerste eskadron bereden
Pannoniërs
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Alles hebben jullie in orde gedaan. Het exercitieterrein hebben jullie opgevuld met parades,
jullie hebben niet onaardig speergeworpen,
hoewel jullie korte, ruwe lansen gebruikten. De
meesten van jullie hebben hun speer gelijk
geworpen. Vandaag gingen bij jullie de sprongen behendig, gisteren gingen ze snel. Als er
iets had ontbroken, had ik het gemist. Als er
iets bijzonder was opgevallen, had ik dat gesignaleerd. De hele oefening door hebben jullie

Eq. coh. VI Commagenorum
||Difficile est cohortales equites etiam per se
placere, difficilius post ala|
rem exercitationem non displicere; alia spatia
campi, alius iacu-|
lantium numerus, frequens dextrator,
Cantabricus densus,|
equorum forma armorum cultus pro stipendi
modo. Verum vos |
fastidium calore vitastis, strenue faciendo quae
fieri debe-|
bant; addidistis ut et lapides fundis mitteretis et
missilibus con-|
fligeretis, saluistis ubique expedite. Catullini
leg. mei, c(larissimi) v(iri),|
[insignis cura] apparet, quod tales vos sub i[ll]o
v[iro- - -]
Mannen van het zesde eskadron bereden
Commageniërs
Ruiters in een infanterie-afdeling hebben het op
zichzelf al moeilijk om naar voldoening te opereren, maar nog lastiger is het na een oefening
in cavalerie-verband niet tegen te vallen.
Anders is dan de ruimte in het veld, anders is
dan het aantal speerwerpers, frequent is dan de
aanval van rechts, en de Cantabrische charge6
geschiedt dan dicht op elkaar. De goede vorm
van de paarden en het onderhoud van de
wapenen zijn in overeenstemming met de soldij. Maar jullie hebben een slechte indruk met
verve vermeden door dapper te doen wat
moest gebeuren. Bovendien hebben jullie de
stenen projectielen met de slingers afgeschoten
en met de projectielen doel getroffen, overal
hebben jullie prachtig gesprongen. De toewij-

ding van mijn bevelhebber Catullinus, een edelgestreng man, is duidelijk, omdat jullie als
zulke voortreffelijke manschappen onder een
dergelijk man dienen...

Het is duidelijk dat door deze toespraken
van Hadrianus bevestigd wordt wat we
reeds uit de literaire bronnen vernemen: de
keizer blijkt goed op de hoogte van allerlei
militaire zaken en geeft daar duidelijk blijk
van in zijn toespraken. Opvallend is de
korte en lapidaire stijl, die past bij een
bevelhebber die zich in eenvoudige en
vooral voor gewone soldaten begrijpelijke
bewoordingen moet uitdrukken. Dat geeft
weinig ruimte voor lange volzinnen en
retorische hoogstandjes. Wij zouden graag
weten of deze stijl karakteristiek is voor
het overige, verloren gegane werk van keizer Hadrianus, dan wel of hij zich stilistisch op zijn gehoor heeft afgestemd.
Het militaire jargon, dat voor de troepen
geen uitleg behoefde, is ons niet altijd even
duidelijk. Andere specifieke situaties zijn
ook moeilijker invoelbaar, omdat wij niet
precies weten hoe het er dagelijks in de
Romeinse troepenonderdelen aan toe ging.
Experimenten van Junkelmann en anderen, die de bewapening, de bepakking en
de discipline van het Romeinse leger hebben bestudeerd en in praktijk gebracht,
hebben hierdoor meer begrip gekregen
voor de leefwijze van Jan Soldaat of liever
Gaius Miles in de Keizertijd.
Ook zouden wij graag weten hoe de tekst
van de redevoeringen op de steen is
terechtgekomen. Heeft Hadrianus door
zijn secretaris een kopie van de tekst laten
maken en deze in Lambaesis achtergelaten
of is – wat minder waarschijnlijk lijkt – de
tekst stenografisch uit de mond van de keizer opgetekend?
Wat de spelling betreft vindt men enkele
keren een schrijfwijze die weliswaar
afwijkt van het in de gymnasia geleerde
Latijn, maar die heel gebruikelijk is in de
inscripties uit de Keizertijd. Zo vindt men

Afb. 4, Romeins ruiter in charge. Begin jaren negentig
(1990–1991) heeft Junkelmann ook het leven van een
Romeins cavalerist als experimentele archeologie
geleid. Hij is toen ook in ons land demonstraties
komen geven.

aput, at en quit, waar wij apud, ad en quid
zouden verwachten. Deze wijze van spelling is heel gewoon in het door het volk
geschreven ‘vulgair Latijn’.
Het is jammer dat deze unieke inscriptie
uit Lambaesis zo fragmentarisch is overgeleverd, maar ook zo behoort zij als de
‘eigen woorden’ van Hadrianus tot de
meest authentieke documenten uit de
Romeinse keizertijd.

KORTE BIBLIOGRAFIE
De tekst staat in het CIL (= Corpus Inscriptionum
Latinarum) VIII, nr. 2532; VIII, Suppl. II, nr.
18042); Dessau, ILS (= Inscriptiones Latinae
Selectae) nrs. 2487 en 9133–35.

33

De inscriptie is behandeld in de dissertatie van
S. Dehner, Hadriani reliquiae particula I (Bonn
1883). Een (bij Le Bohec) aangekondigde vertaling van M. Le Glay is bij mijn weten nooit
verschenen. Het klassieke werk van R. Cagnat,
L’armée romaine d’Afrique (Paris 1913), is thans
vervangen door de studies van Y. Le Bohec, La
troisième légion Auguste (Paris 1989); id., Les
unités auxiliaires de l’armée romaine en Afrique
Proconsulaire et Numidie sous le Haut-Empire
(Paris 1989); id., L’armée romaine sous le HautEmpire (Paris 1989). De experimenten van M.
Junkelmann zijn in enkele boeken gedocumenteerd: M. Junkelmann, Die Legionen des Augustus
(Mainz 1986); id., Die Reiter Roms 1–3 (Mainz
1990–1992). In deel 2 (pp. 116–117) wordt de
inscriptie uit Lambaesis gedeeltelijk vertaald.
Over keizer Hadrianus gaan de volgende
monografieën en artikelen:
S. Perowne, Hadrian (Londen 1960; Duitse vertaling München 1966).
A.R. Birley, Hadrian - The Restless Emperor
(London 1997).
R. Syme, Hadrian the Intellectual, in: Les empereurs romains d’Espagne [Colloques internationaux du Centre de la Recherche Scientifique]
(Paris 1965) 243–49.
M. Taliaferro Boatwright, Hadrian and the City of
Rome (Princeton 1987).
Gaarne dank ik hier mijn collega prof. dr. J.K.
Haalebos, die mij enkele suggesties aan de
hand deed en mij voor enkele onjuistheden
behoedde. Ook de redactie heeft veel verbeteringen gesuggereerd.
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NOTEN
1. Antieke bronnen voor Hadrianus zijn de op
naam van de laat-antieke biograaf Aelius
Spartianus staande Vita Hadriani in de Scriptores
Historiae Augustae (ed. Hohl-SeyfahrtSamberger, Teubner), voorts Cassius Dio,
Historia Romana, boek 69, en ten slotte Aurelius
Victor. De botsing met Apollodorus wordt
beschreven bij Dio Cassius 69, 4.
2. In de tekst zijn deze woorden tussen < > uitgeradeerd. De aanvullingen van verloren
gegane tekstdelen staan tussen [ ], de weggelaten aanvullingen tussen ( ), de te veel gegraveerde woorden tussen { }. Voor de volgorde
van de fragmenten heb ik mij gebaseerd op
Dessau, ILS (zie korte bibliografie).
3. Het gaat hier om een ander legioen, dat eveneens het predikaat ‘Derde’ voerde.
4. Het is niet zeker op welke favoriete auteur
Hadrianus hier doelt: Cato of Augustus.
5. In de inscriptie is sprake van drie soorten
cavalerie: de legioensruiters (eq. leg.), de alae,
dit zijn zuivere ruiterafdelingen (de ala I
Pannoniorum) en een gemengd cohort van
infanteristen en ruiters (de Eq. coh. VI
Commagenorum), waarop J.K. Haalebos mij
opmerkzaam maakte.
6. Een speciale charge voor ruiters, die door
Arrianus in zijn Tactica (c. 40) wordt beschreven, evenals de term dextrator (ibid. c. 36); het
gaat hier om een aanval van rechts, dit in verband met de dekking door het in de linkerhand
gedragen schild.

Oog in oog met een Etruskische
Judith Swaddling, John Prag en Richard Neave

In 1887 werden een terracotta sarcofaag
(afb. 1) en het daarbij behorende skelet uit
Chiusi (Etrurië) overgebracht naar het Brits
Museum te Londen. De grafkist (lengte
1.85 m) was van een Etruskische vrouw,
Seianti Hanunia Tlesnana. Hanunia is haar
voornaam, Seianti haar familienaam en
Tlesnana haar bijnaam. Zij was een tamelijk rijke vrouw van standing. Zij stierf
rond 150 v.Chr. Haar graf werd ontdekt in
1886. De sarcofaagdeksel stelt een rijk

geklede, aanliggende vrouw voor. De ‘Unit
of Art in Medicine’ van de Universiteit in
Manchester, die gespecialiseerd is in forensisch onderzoek, in het bijzonder in het
identificeren van menselijke resten, is erin
geslaagd de kop van de overledene te
reconstrueren. De schedel is het frame
waarop het gelaat wordt gebouwd. De
reconstructie is teamwork van medici en
archeologen. Zij slaagden erin de doodsoorzaak van Hanunia Seianti te reconstru-

Afb. 1. De sarcofaag van Seianti Hanunia Tlesnana uit Chiusi.
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eren. Hanunia kon als meisje paard rijden
maar kreeg een verschrikkelijk ongeluk
aan het einde van haar tienerjaren toen
haar paard viel, waarschijnlijk boven op

Afb. 2. Reconstructie van het gelaat van Seianti
Hanunia Tlesnana.

haar. Zij brak geen beenderen maar
gewrichtsbanden en spieren werden
gescheurd. Een en ander ging gepaard met
hevige inwendige bloedingen.
Waarschijnlijk kende zij geen dag zonder
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pijn. Zo kwam er eind aan haar rij-carrière.
Arthritis tastte zowel haar kaak als haar
heupen aan. Zelfs praten en eten deden
pijn, en haar tanden leden verschrikkelijk.
Lichamelijke oefening was onmogelijk en
haar gewicht nam toe. Op het eerste
gezicht leek haar skelet op dat van een erg
oude vrouw en de eerste reconstructie leek
in het geheel niet op haar ‘portret’ van de
sarcofaagdeksel. Verder onderzoek naar
haar tanden door de University of Wales
Dental School wees uit dat zij ongeveer
vijftig jaar oud was toen zij stierf. Een
tweede reconstructie toont een plompe
matrone van middelbare leeftijd (afb. 2).
Na de voltooiing werd het hoofd vergeleken met het sarcofaag-’portret’ (afb. 1). De
twee leken niet op elkaar. Maar bij nauwkeuriger vergelijking was het toch mogelijk overeenkomsten in de gelaatstrekken
te ontdekken. Omdat proporties het
gezicht zijn identiteit verlenen, was het
waarschijnlijk de bedoeling van de kunstenaar, die volgens de conventies van de
Hellenistische kunst werkte, de individualiteit van Seianti weer te geven.
KORTE BIBLIOGRAFIE
M.D. Gentili, I sarcofagi etruschi in terracotta di
età recente (Roma 1994) 68.
J. Prag and R. Neave, Making Faces, British
Museum Press (London 1997).
J. Swaddling, Face to Face with the Etruscans,
British Museum Magazine 28 (1997).

