
e laatste jaren zijn spectaculaire archeologische vondsten, gedaan in de

Egyptische stad Alexandrië, herhaaldelijk in het nieuws geweest. Resten van

de vuurtoren (een van de zeven wereldwonderen) en van het paleis van de

Ptolemaeën zijn in de haven aangetroffen. De stad werd in 332 v.Chr. gesticht door

Alexander de Grote en al snel werd zij tijdens de heerschappij van de Ptolemaeën een

belangrijk centrum van wetenschap. Ze kende een multiculturele bevolking, waarvan

ook een grote groep joden deel uit maakte. Binnen deze joodse gemeenschap nam de

exegeet en filosoof Philo (circa 15 v.Chr.–circa 45 n.Chr.), afkomstig uit een rijke en

vooraanstaande familie, een belangrijke plaats in. In het merendeel van zijn geschriften

geeft hij een uitleg van de vijf boeken van Mozes uit het Oude Testament, de

Pentateuch. Voor zijn exegese maakt hij gebruik van de Griekse vertaling van de

Hebreeuwse Bijbel, die in Alexandrië was ontstaan, de Septuagint (LXX). Philo zelf

was waarschijnlijk niet meer in staat om de Hebreeuwse boeken in het origineel te

lezen.

Philo heeft ook een werkje geschreven getiteld Over het leven van Mozes (De vita

Moysis, afgekort Mos.) dat beschouwd moet worden als een introductie tot de filosofie

van Mozes, zoals Philo die uitlegt in zijn andere geschriften. Hierin beschrijft hij het

leven van Mozes, zonder daarbij uitgebreide en complexe allegorische uitleg te geven,

zoals hij in zijn overige werken doet. Ook behandelt hij kort de inhoud van de

geschriften van Mozes en vertelt hij hoe de Griekse vertaling is ontstaan.

De vier functies van Mozes

Philo vertelt het leven van Mozes aan de hand van vier functies die Mozes bekleedde:

Mozes als koning-filosoof, als wetgever, als hogepriester en als profeet. Mozes’ optreden

als koning-filosoof wordt in het eerste deel behandeld; de overige functies komen in het

tweede deel aan de orde. De vraag is wat de achtergrond van deze vier functies is, zeker

als we bedenken dat Mozes in de Bijbel geen hogepriester (dat is zijn broer Aäron) en

koning-filosoof is. Bij zijn bespreking van deze vraag verwijst de Amerikaanse geleerde

H.A. Wolfson naar enkele bijbelverzen: in Deut. 34:10 wordt Mozes profeet genoemd,

in Deut. 33:5 koning en in Ps. 98: 6 priester. Deut. 33:4 spreekt over de wet, die Mozes

geboden heeft. Deze verwijzingen zijn naar mijn mening niet overtuigend. Het

Hebreeuwse woord voor koning (melek) in Deut. 33:5 wordt in de Septuagint vertaald

met �ρøων en niet met âασιλεàς. Verder is het opvallend dat Philo nergens expliciet

naar deze verzen verwijst. Veel aannemelijker is dat deze vier functies een stoïsche

achtergrond hebben. De christelijke schrijver Clemens van Alexandrië vermeldt dat

de stoïcijnen alleen aan de wijze man koningschap, priesterschap, profetie, wetgeving,
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rijkdom, waarachtige schoonheid, edele geboorte en vrijheid toedelen (Stromateis

2.19.4). Het is opvallend dat de eerste vier uit deze lijst juist die functies zijn die Philo

aan Mozes toeschrijft. Zij verschillen van de andere hierin dat het functies zijn die

uitgevoerd kunnen worden en daarom kon Philo ze toedelen aan Mozes. Ook in

andere stoïsche fragmenten wordt de wijze koning, priester en wetgever genoemd.

De stoïcijn Chrysippus schrijft dat de wijzen ook koningen zijn, omdat koningschap

een bewind is waarbij geen verantwoording afgelegd hoeft te worden en dit is alleen

door wijzen te handhaven (Diogenes Laërtius 7.122). De wijze is ook priester, omdat

hij kennis heeft van het dienen van God (D.L. 7.119). In De filosofenveiling, geschreven

door Lucianus van Samosata, biedt Hermes Chrysippus te koop aan, zeggend dat hij

alleen wijs, mooi, rechtvaardig, dapper en rijk is, dat hij alleen koning, redenaar en

wetgever is (§ 20).
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Aan het begin van het tweede deel van Het leven van Mozes poneert Philo, na de

vier functies van Mozes kort genoemd te hebben, dat Mozes deze vier in zich verenigde

en hij schrijft dat de verbinding van deze functies mooi en zeer harmonieus is: met

elkaar vervlochten en elkaar vasthoudend dansen ze samen, waarbij zij wederzijds

nut geven en ontvangen. Ze imiteren de maagdelijke Gratiën, die op grond van een

onbeweeglijke wet van de natuur niet gescheiden mogen worden (Mos. 2.7). De uitleg

van de drie Gratiën als wederzijds nut gevend en ontvangend is stoïsch (vgl. Seneca,

De beneficiis I.3 = SVF 2.1082).

Uit deze voorbeelden blijkt dat de vier functies die Philo aan Mozes toeschrijft,

een stoïsche achtergrond hebben. In het algemeen kunnen we stellen dat Mozes door

Philo in De vita Moysis geportretteerd wordt als een stoïsche wijze. Daarbij krijgt hij

ook enkele platoonse karakteristieken. Deze platoons-stoïsche inkleuring van Mozes

is niet aanwezig in het bijbelverhaal. In het vervolg wil ik enkele voorbeelden van

deze inkleuring geven. 

De geboorte en opvoeding van Mozes

Zich baserend op het bijbelverhaal vertelt Philo dat Mozes werd geboren als zoon van

Hebreeuwse ouders. De Hebreeën waren eerder vanwege hongersnood in hun eigen

land naar Egypte vertrokken en woonden daar als vreemdelingen. De Egyptische koning

kreeg echter angst voor het toenemende aantal Hebreeën en beval dat hun mannelijke

nakomelingen gedood moesten worden. In het geboorteverhaal in Exodus 2 wordt

vermeld dat Mozes’ moeder zag dat Mozes mooi was (Ex. 2:2). In de Septuagint staat

hier het woord �στε�ïς, dat de stoïcijnen gebruikten als een karakteristiek van de

wijze. Philo sluit hierbij aan en vermeldt dat Mozes direct na zijn geboorte meer

�στε�ïς was dan een gewoon kind (Mos. 1.9). Zo gebruikt Philo, de Septuagint navol-

gend, voor Mozes meteen al een stoïsche kwalificatie. Ondanks Farao’s bevel hielden

Mozes’ ouders hun zoon drie maanden verborgen in huis, maar daarna legden ze hem

te vondeling in een kistje in de rivier. Daar werd hij gevonden door de dochter van de

Farao, die ging baden. Zij kreeg medelijden met hem, adopteerde hem en Mozes

kreeg een koninklijke opvoeding aan het hof van de Farao. Hij volgde het gehele alge-

mene onderwijsprogramma, de �γκàκλιïς παιδεÝα en hij bleek een echte platoonse

leerling: zijn leren lijkt sterk op herinnering (Mos. 1.21). Ook Plato had bij monde van

Socrates aangetoond dat het leren van iemand slechts herinnering is van wat de ziel

eerder heeft gezien (Meno 81D). Mozes kon geen leugen aannemen maar was altijd

op zoek naar de waarheid (Mos. 1.24). Over Mozes’ gedrag schrijft Philo als volgt:

Toen Mozes een jongeman was geworden, spande hij zich met zijn verstand nog meer

in en liet niet, zoals anderen, de jongensachtige verlangens ongebreideld de vrije loop,
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hoewel de rijke pracht en praal van het paleis talrijke prikkels daartoe verschaften.

Integendeel, met zelfbeheersing en volharding als teugels hield hij de lusten in toom

en onderdrukte met geweld hun aanval. Temmend en kalmerend bracht hij ook alle

andere hartstochten, die van nature woest en razend zijn, tot bedaren. Als een hartstocht

zich alleen maar kalm begon te bewegen en zich begon te verheffen, paste hij eerder

zware straffen toe dan dat hij berispte met woorden. In het algemeen hield hij de eerste

opwellingen en impulsen van de ziel in de gaten als een rebels paard, uit vrees dat zij

zouden ontsnappen aan het verstand dat hen behoort te mennen, en alles door elkaar

zouden gooien. Zij zijn immers de oorzaak van goed en slecht: van goed wanneer zij

gehoorzaam zijn aan de leiding van de rede; van slecht wanneer ze ongehoorzaam zijn.

(...) Hij leefde bij uitstek op een sobere manier en had een afkeer van een luxueus

leven zoals niemand anders; hij verlangde alleen voor de ziel te leven, niet voor het

lichaam. De leerstellingen van de filosofie liet hij door zijn dagelijks werk zien: hij zei

wat hij dacht en hij deed volgens zijn woorden, zodat zijn woord en leven in harmo-

nie waren. Zijn woord was als zijn leven en zijn leven als zijn woord en het leek alsof

ze gezamenlijk een melodie lieten horen op een muziekinstrument (1.25–29).

Philo baseert zich hier niet op het bijbelverhaal, waar immers niets verteld wordt over

opvoeding en opleiding van Mozes aan het koninklijke hof. Dat Mozes opgeleid werd

aan het Egyptische hof, was echter wel een wijd verbreide traditie (vgl. Handelingen

7:22). De jonge Mozes wordt onmiskenbaar geportretteerd als een stoïsche sapiens,

die met behulp van zijn zelfbeheersing alle passies onderdrukt en in toom houdt.

Zelfbeheersing en volharding zijn allebei stoïsche deugden, die genoemd worden

door Diogenes Laërtius in zijn behandeling van de leer van Zeno, de grondlegger van

de Stoa (D.L. 7.92). De uitdrukking ‘impulsen van de ziel’ wordt door de stoïcijnen

gebruikt in hun definitie van hartstocht. Zeno’s definitie van hartstocht luidde: een

irrationele en tegennatuurlijke beweging van de ziel of een overmatige impuls (7.110).

Net zoals de stoïsche wijze een hard en ingetogen leven leidt zonder genot (7.117), leeft

ook Mozes op een sobere manier en zoals een stoïcijn niet liegt (SVF 3.554), streeft

Mozes naar waarheid. Het beeld van de passies die als paarden met teugels in toom

gehouden moeten worden en moeten gehoorzamen aan het verstand, is afkomstig uit

Plato’s Phaedrus. De muzikale harmonie tussen woorden en daden, die Mozes laat

zien, wordt ook geprezen door de generaal Laches in Plato’s socratische dialoog

Laches (188D).

Mozes in Midian

Nadat hij een Egyptenaar had gedood wegens diens meedogenloze gedrag tegenover

de Hebreeën, vluchtte Mozes naar Midian, waar hij, volgens Philo, zich toelegde op
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filosofie. De Bijbel zegt niets over wijsgerige activiteiten van Mozes. Philo vertelt: 

Mozes oefende zich in zijn morele kwaliteit, waarbij hij een uitstekende trainer had,

namelijk zijn eigen verstand. Onder diens leiding oefende hij zich en spande zich in

voor de beste soorten van leven: het beschouwende en het praktische. Hij bestudeerde

onafgebroken de filosofische leerstellingen, nam ze snel op in zijn ziel en onthield ze

om nooit te vergeten. Hij bracht onmiddellijk al zijn prijzenswaardige daden hiermee

in overeenstemming en verlangde niet naar schijn maar naar werkelijkheid, omdat

hij slechts één doel voor ogen had: te leven volgens de juiste rede van de natuur, die

de enige oorsprong en bron van moreel goed gedrag is (1.48).

Ook in deze passage zien we elementen uit de stoïsche filosofie. Diogenes Laërtius

schrijft dat de stoïcijnen meenden dat van de drie soorten van leven – het beschouwende,

het praktische en het rationele leven – de derde gekozen moest worden, omdat een

rationeel wezen door de natuur voortgebracht is voor beschouwing en activiteit (D.L.

7.130). Uit deze laatste opmerking blijkt dat de rationele manier van leven een

beschouwend en praktisch leven impliceert. Mozes bereidde zich in de woestijn juist

op deze twee soorten van leven voor, zodat hij in feite hetzelfde doel nastreefde als de

stoïsche wijze. Het levensdoel van de stoïcijnen was immers te leven volgens de

natuur, dat wil zeggen het leiden van een in moreel opzicht voortreffelijk leven,

omdat de natuur de mens leidt naar morele voortreffelijkheid. Omdat de mens van

nature begiftigd is met rede, is leven volgens de natuur ook leven volgens de rede.

Met natuur wordt zowel de natuur in het algemeen als de specifieke menselijke

natuur bedoeld. De juiste rede is dan de gemeenschappelijke natuurwet die alles

doordringt (D.L. 7.86-88).

Mozes als leider

Als Philo vertelt over het vertrek uit Egypte, voegt hij in zijn verhaal een uitgebreide

digressie in over de kwaliteiten van Mozes als leider (§ 148–162), waarvoor een bijbelse

basis ontbreekt. Philo schrijft dat Mozes, in tegenstelling tot andere heersers, niet

streeft naar materiële rijkdom en vervolgt:

[153] Mozes meende dat waardering voor materiële rijkdom armoede van de ziel is en

die rijkdom verachtte hij, omdat ze blind is. Hij eerde de scherp ziende rijkdom der

natuur en hij streefde deze na zoals niemand anders. In zijn kleding, eten en andere

aspecten van het leven voerde hij geen grootse en verheven staat, maar hij leefde een-

voudig en sober als een gewoon burger en hij was royaal begiftigd met eigenschappen

waaraan een goed heerser rijk moet zijn: [154] matiging, volharding, zelfbeheersing,
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scherpzinnigheid, inzicht, kennis, het verdragen van inspanningen en pijn, het ver-

achten van genot, rechtvaardigheid, het aansporen tot beter gedrag, het berispen en

volgens de wet straffen van overtreders en het prijzen en eren van hen die rechtvaardig

handelen, weer volgens de wet. [155] Omdat hij dus afzag van veel bezit en van de rijk-

dom die bij mensen in aanzien staat, eerde God hem in plaats daarvan met de grootste

en meest volmaakte rijkdom: dat is de rijkdom die bestaat uit de gehele aarde, zee,

rivieren en uit alle andere elementen en wat daaruit is samengesteld. God achtte hem

immers waardig om deelgenoot te zijn aan zijn eigen bezit en liet aan hem de gehele

kosmos over als een bezit dat bij hem als erfgenaam paste. [156] Daarom gehoorzaamt

elk element aan hem als een heerser, verandert het van karakter en volgt zijn bevelen

op. Dit is wellicht geen wonder. Als immers volgens het spreekwoord ‘het bezit van

vrienden gemeenschappelijk is’ en de profeet vriend van God wordt genoemd (Ex. 33:11),

volgt daaruit dat hij ook deel heeft aan Gods bezit, voorzover het nuttig is. [157] God

bezit immers alles en heeft niets nodig, maar een wijs man bezit niets in eigenlijke

zin, zelfs zichzelf niet, maar heeft deel aan de bezittingen van God voorzover hij kan.

Dit is natuurlijk. Hij is immers wereldburger en hierom in geen enkele staat van de

bewoonde wereld ingeschreven als burger. [158] Wat verder? Genoot Mozes niet een

verhevener gemeenschap met de Vader en Schepper van het al en werd hij niet dezelfde

titel waardig geacht? Hij werd immers god en koning van het gehele volk genoemd.

Er wordt verteld dat hij de duisternis binnenging, waar God was (Ex. 20:21). Dat wil

zeggen dat hij ging naar de ongeziene, onzichtbare, onlichamelijke en archetypische

essentie van dat wat is en hij nam waar wat voor een sterveling niet waar te nemen is.

Hij liet zichzelf en zijn eigen leven zien als een mooi geschilderd schilderij en zette

zo een zeer mooi en goddelijk werk neer als een voorbeeld voor hen die het willen

navolgen (1.153–158).

Uit deze digressie wil ik een paar punten kort toelichten.

1. Mozes ziet neer op blinde rijkdom. Het contrast tussen blinde rijkdom en rijk-

dom die ziet, vinden we ook in Plato’s Wetten. In het begin van het eerste boek somt de

Atheense vreemdeling menselijke zegeningen op: gezondheid, schoonheid, kracht en

rijkdom, niet de blinde rijkdom, maar de rijkdom die scherp ziet als zij het inzicht

volgt. Daarna noemt de Athener vier goddelijke zegeningen: kennis, zelfbeheersing,

rechtvaardigheid en dapperheid (Wetten 631C). Philo verwijst ook op andere plaatsen

naar deze, aan Plato ontleende, tegenstelling tussen twee ‘soorten’ rijkdom, bijvoor-

beeld in Het leven van Abraham 25. Hier vertelt Philo over Henoch, die in Genesis vijf

genoemd wordt als een van de afstammelingen van Adam. Hij bekeerde zich van een

slecht leven naar een beter leven en werd niet gevonden, omdat God hem had weg-

genomen (Gen. 5:24). Dit betekent volgens Philo dat de wijze man zich terugtrekt uit
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het openbare leven en geen contact heeft met de massa. Henoch is van een liefhebber

van genot en van roem veranderd in iemand die met zelfbeheersing leeft en ijdelheid

afwijst. Welke rijkdom, koninklijke macht of heerschappij is nuttiger dan dit? vraagt

Philo dan en antwoordt: de rijkdom die niet blind is maar scherp ziet, vormt een over-

vloed aan morele voortreffelijkeheid. Wanneer we deze passage uit Philo vergelijken

met Plato, lijkt het erop dat Philo de scherp ziende rijkdom hoger schat dan Plato en

rangschikt onder immateriële en geestelijke waarden. Ze heeft een andere, ‘betere’

context dan in Plato, waar ze behoort tot de menselijke zegeningen en op één lijn

staat met kracht en gezondheid.

2. Mozes veracht materiële rijkdom en beschikt over veel immateriële kwalitei-

ten, die Philo in het vervolg (§ 154) opsomt. Ook hier ontpopt Mozes zich weer als een

stoïsche sapiens, zoals blijkt als we Diogenes Laërtius’ behandeling van de stoïsche

deugden lezen. Sommige deugden zijn primair, andere zijn daaraan ondergeschikt.

Primaire deugden zijn: kennis, moed, rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Speciale

deugden zijn grootmoedigheid, standvastigheid, volharding, scherpzinnigheid en goede

raad. Inzicht is, samen met goede raad, ondergeschikt aan kennis (D.L. 7.92, 126).

3. Omdat Mozes niet streeft naar geld en aardse goederen, laat God hem deel

hebben aan zijn eigen bezit, dat is de gehele kosmos. Philo verwijst hier naar het

spreekwoord ‘het bezit van vrienden is gemeenschappelijk’. Mozes wordt in de Bijbel

vriend van God genoemd (Ex. 33:11) en heeft dus deel aan Gods bezittingen. Het

spreekwoord van pythagorische oorsprong (Iamblichus Het leven van Pythagoras 32, 92)

wordt verscheidene malen geciteerd in Plato (Wetten 739C, Phaedrus 279C, Lysis 207C)

en een keer door Euripides (Orestes 735). Ook de neoplatoonse filosoof Proclus verwijst

ernaar, wanneer hij uitlegt dat de stoïsche wijze, als enige, regeerder, koning en heerser

is. Alles wat van de wijzen is, is ook van de goden, want het bezit van vrienden is

gemeenschappelijk; als alles van de goden is, is het ook van de wijzen (SVF 3.618).

Het is kenmerkend voor Philo dat hij een  spreekwoord, afkomstig uit de Griekse cul-

tuur, en een bijbelcitaat in zijn argumentatie met elkaar combineert. Omdat Mozes

deel heeft aan het bezit van de kosmos, gehoorzamen de elementen van de kosmos

hem, wat blijkt uit de tien plagen die Egypte treffen. De plagen worden uitgevoerd

door de elementen van de kosmos, die gehoorzaam zijn aan Mozes. Als bezitter van de

kosmos is Mozes geen burger van een staat maar wereldburger, zoals ook een stoïsche

wijze kosmopoliet is (SVF 3.340, 342). 

4. Op platoonse wijze interpreteert Philo de duisternis die Mozes betreedt als de

onlichamelijke en onzichtbare vormen, die het voorbeeld zijn voor de lichamelijke,

zichtbare wereld. Op deze manier is Mozes de platoonse filosoof-koning, die kennis

heeft opgedaan van de wereld van de Vormen en daarom bij uitstek geschikt is om te

regeren. Aan het begin van het tweede boek van Het leven van Mozes verwijst Philo naar
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Plato’s uitspraak dat koningen filosofen moeten zijn en filosofen koningen (Plato,

Respublica 473D). Hij vervolgt dan dat Mozes op een voortreffelijke wijze beide functies

in zich verenigde (Mos. 2.2). De interpretatie van de duisternis als de door Mozes

geziene onlichamelijke, eeuwige Vormen versterkt Mozes rol als filosoof-koning. Verder

is Mozes aan het hof van de Farao onderricht in de vakken die bij Plato deel uitmaken

van de vooropleiding van de toekomstige filosoof-regeerder, namelijk aritmetica,

geometrie, astronomie en harmonieleer (Philo Mos. 1.23, Plato Respublica 522C–531C).

5. Aansluitend op de uitleg van de duisternis als het begrijpelijke evenbeeld van

de zintuigelijk waarneembare wereld, presenteert Philo Mozes als voorbeeld voor een

leven overeenkomstig morele voortreffelijkheid. Ook het leven van Zeno was een

voorbeeld om na te volgen. Diogenes Laërtius citeert een decreet van de Atheners om

voor Zeno op staatskosten een graftombe te bouwen, omdat hij zijn eigen leven pre-

senteerde als een voorbeeld voor allen (D.L. 7.10–11).

We zien dat Philo in dit encomium op Mozes de joodse leider schildert als een

leider die is uitgerust met stoïsche deugden, zoals zelfbeheersing, inzicht, kennis en

rechtvaardigheid. Hij wordt zelfs ‘god’ genoemd en heeft deel aan Gods bezittingen.

Vanwege zijn opleiding en zijn kennis van de eeuwige Vormen is hij de koning-filosoof

bij uitstek. Tevens vervult hij een voorbeeld-functie voor een leven volgens de hoogste

morele normen.

Mozes: de perfecte wijze

Voor Philo is Mozes dus de volmaakte sapiens, die het ideaal van de stoïsche wijze 

volledig heeft bereikt. Iemand die nog slechts op weg is naar het ideaal en dit nog niet

heeft bereikt, is een proficiens en deze rol wordt gespeeld door Mozes’ broer Aäron.

Philo plaatst de twee broers tegenover elkaar in een allegorische uitleg (Allegorische

Uitleg van de wetten 3.129–132). Naar aanleiding van Gen. 3:14 (God zegt tegen de

slang: op uw borst en uw buik zult u gaan; versie LXX) legt Philo uit dat in de borst de

hartstocht van de woede huist en deze moet getemd worden door de rede (logos) als

menner (§ 114–118). Daarom moet Aäron het woord der beslissing (τe λïγιïν τ�ν

κρÝσεων) op zijn borst dragen (Ex. 28:30; § 119). In de Septuagint staat τe λïγε�ïν

τ�ς κρÝσεως, dat beschreven wordt als een tas, die op de borst gedragen wordt. In de

vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap wordt het vertaald met ‘borstschild

der beslissing’. Philo interpreteert dit ‘woord der beslissing’ als de rede die de woede

ment. Aäron probeert zijn woede te bedwingen met behulp van de rede, maar Mozes

meent dat de woede in haar geheel uit de ziel weggesneden moet worden: Mozes

streeft naar het volledig vrij zijn van de hartstochten, terwijl Aäron tevreden is met

het matigen van de hartstochten. Dit wordt ook bevestigd door de heilige schrift:

‘Mozes pakte de borst en verwijderde haar van de ram van de inwijding als een offer
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voor de Heer en zij werd het deel van Mozes’ (Lev. 8:29, volgens de LXX). Philo legt

uit dat het de taak is van de man die morele voortreffelijkheid bemint, om de borst, dat

is de woede, weg te nemen en uit te snijden. Mozes pakt niet de borst van een wille-

keurig dier, maar van een ram omdat de ram van nature driftig en prikkelbaar is (130).

De man die voortreffelijkheid bemint, krijgt een ziel waaruit de woede is weggesneden.

God gaf aan de wijze het vermogen om de hartstochten weg te snijden. De volmaakte

mens, Mozes dus, legt zich toe op het volmaakt vrij-zijn van hartstochten (131). Aäron

echter, die op weg is, matigt de hartstochten, want hij is niet in staat de borst en de

woede weg te snijden. Daarom draagt hij de rede op zijn borst als een menner.

Het beeld van de hartstochten als wilde dieren die getemd moeten worden door

de rede, kwamen we ook al tegen in de beschrijving van Mozes’ jeugd (Mos. 1.26). In

deze passage uit de Allegorische Uitleg representeren Mozes en zijn broer Aäron twee

verschillende filosofische stromingen: Mozes vertegenwoordigt de stoïci, die streven

naar �πÀθεια, terwijl Aäron een representant is van de Peripatetici, die de lat minder

hoog legden en meenden dat de hartstochten gematigd, maar niet geheel uitgeroeid

moesten worden (vgl. Seneca Epistulae ad Lucilium 116).

Mozes wordt gepresenteerd als de ideale stoïcijnse wijze die op voortreffelijke wijze de

stoïsche functies van wetgever, koning-filosoof, hogepriester en profeet in zich verenigt.

Hij heeft de platoonse vooropleiding voor regeerder gevolgd en de wereld van de

eeuwige Vormen, die als voorbeelden fungeren, aanschouwd, wat hem bij uitstek tot

een filosoof-koning maakt. Hij heeft zelfs het ideaal van een volledig vrij-zijn van

hartstochten bereikt, waarnaar een stoïcijn streefde, maar dat hij bijna nooit bereikte.

De vraag die ten slotte beantwoord moet worden is waarom Philo Mozes als een

platoons-stoïsche filosoof portretteert. Voor Philo is Mozes de grootste filosoof: hij

heeft de top van de wijsheid bereikt (De schepping van de wereld 8). Mozes’ wijsheid is

zichtbaar in zijn wetten, die de filosofie van Mozes vormen. Deze wetten zijn de beste

van alle wetten van alle staten en de Grieken hebben sommige verordeningen van

Mozes geïmiteerd (vgl. Over de afzonderlijke wetten 4.61). Mozes’ filosofie is ouder en

beter dan de Griekse filosofie en Griekse wijsgeren hebben hun wijsheid van Mozes

geleerd. In zijn filosofische tractaat Elke goede man is vrij claimt Philo dat Zeno zijn

ethische ideeën ontleend heeft aan de wetten van de joden (§ 57).

Wanneer Philo Mozes beschouwt als de filosoof par excellence is het noodzakelijk

dat hij voldoet aan het ideaal van de filosoof, zoals dat door contemporaine filosofische

stromingen gezien werd. Op ethisch gebied nam de Stoa een prominente plaats is en

Mozes wordt daarom een stoïsche sapiens. Onze constatering dat Philo dan afwijkt

van het bijbelverhaal zal door hem verworpen worden: de stoïsche ethiek is te vinden

in de wetten van Mozes en Zeno heeft zijn leer van de joodse wetgever geleerd.
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uccesvolle romans... mysterieuze lezers 

‘De eerste Europese roman: niet Cervantes’ Don Quichot, maar tweeëntwintig

velletjes van een dertiende-eeuws manuscript en wat losse snippers papyrus

maken aanspraak op deze eretitel. Het gaat om Charitons Chaireas en Kallirhoë, een

vergeten liefdesroman van een onbekende Griekse auteur.’

Met deze woorden begint Emilie van Opstall de inleiding op haar in 1998 verschenen

vertaling van Charitoons roman Kallirhoë1. Kallirhoë is de oudste in een reeks van vijf

volledig bewaarde Griekse romans. Het gaat – in chronologische volgorde – om de

romans van Charitoon van Afrodisias, Xenofoon van Efesos, Achilleus Tatios, Longos

en Heliodoros van Emesa. Alle zijn ze te situeren in de eerste eeuwen n.Chr. Naast

deze romans kennen we nog elf titels van romans die slechts fragmentarisch of in

samenvattingen bewaard zijn. Ninos is de oudste en wordt gedateerd rond 100 v.Chr.

De andere zijn Sesonchosis, Metiochos en Parthenope, Chione, Kalligone, Herpullis,

Foinikika (Lollianos), De wonderen voorbij Thule (Antonios Diogenes), Babuloniaka

(Iamblichos), Loukios of Ezel en Iolaos. Samen met dit elftal vormen de vijf volledig

bewaarde romans het ‘genre’ van de Griekse roman.

Een algemene schets van de inhoud van de meeste Griekse romans is eenvoudig te

maken. Hun verhaallijn volgt bijna steeds een stereotiep patroon. Dit patroon is op-

gebouwd uit een aantal constante elementen die alle draaien rond twee hoofdthema’s:

liefde en avonturen.

Hoofdpersonages zijn steeds een jongen en een meisje. Allebei zijn ze buiten-

gewoon mooi en van meer dan voorname afkomst. Wanneer ze elkaar ontmoeten, is

het liefde op het eerste gezicht. Daarna vertrekken ze voor een lange reis. Op die reis

worden ze naar afgelegen gebieden gevoerd waar ze (alleen of samen) allerlei gevaar-

lijke avonturen beleven. Ze worden gevangengenomen door rovers of piraten, lijden

schipbreuk, moeten slavenarbeid verrichten, dreigen gefolterd te worden, enz. Op die

manier worden de twee geliefden een hele tijd gescheiden van elkaar waarbij hun

wederzijdse trouw zwaar op de proef gesteld wordt door allerlei belagers. Op hun

tochten ontmoeten de twee hoofdpersonages mensen van allerlei pluimage – van

koningen en farao’s tot slaven en grafrovers – en van vele verschillende nationaliteiten.
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Overal loert de dood om het hoekje voor de twee protagonisten: ze dreigen vermoord

of terechtgesteld te worden of willen zelfmoord plegen om te ontkomen aan hun

ellendige omzwervingen. Maar steeds worden ze op het laatste moment gered of blijken

ze slechts schijndood te zijn. De omgeving waarin dit alles zich afspeelt is bij voorkeur

Klein-Azië en het Nabije Oosten. Uiteindelijk vinden de twee geliefden – als beloning

voor hun wederzijdse trouw – elkaar na alle zwerftochten en gevaren terug om samen

nog een lang en gelukkig leven te leiden.

Ironisch genoeg wijkt precies de roman die vandaag de meeste bekendheid

geniet, af van deze verhaallijn: in Longos’ Dafnis en Chloë is het reismotief afwezig en

speelt de ganse liefdesgeschiedenis van het jonge herderskoppeltje zich af op het

eiland Lesbos. In tegenstelling tot de vroege, ‘idealistische’ romans van Charitoon en

Xenofoon worden de werken van Longos, Achilleus Tatios en Heliodoros ook wel

‘sofistische’ romans genoemd omdat de geïdealiseerde tekening van de personages

en de hen omringende wereld wordt gecombineerd met de retorische en atticistische

schrijfstijl van de Tweede Sofistiek, een belangrijke literaire stroming van de 2de en

3de eeuw n.Chr.

Het grote aantal papyri dat de voorbije eeuw werd gevonden, wijst op een ruime

verspreiding van de Griekse romans in de Oudheid en doet vermoeden dat ze vanaf het

begin geliefde lectuur zijn geweest. Tijdens de Middeleeuwen bleef hun populariteit in

het Byzantijnse rijk bestaan. Ze bereikte een hoogtepunt in de 16de en 17de eeuw,

toen Heliodoros zelfs op een even hoog voetstuk werd geplaatst als Homeros en

Vergilius. Doorheen de daaropvolgende eeuwen, en vooral in de 19de en in het begin

van de 20ste eeuw, daalde het succes van de Griekse roman. Hij werd verguisd als

banale triviaalliteratuur die met zijn gekunstelde decadentie niet de minste diepgang

vertoonde en mijlenver afstond van de edle Einfalt en stille Grösse zoals men deze van

de klassieke literatuur verwachtte.

Tot welk publiek richtte de Griekse roman zich oorspronkelijk? Wie las die

romans in de Oudheid? Sinds het onderzoek naar deze eerste romans de laatste

decennia is opengebloeid, vormt dit een punt van discussie. De populistische visie

stelt dat men het publiek van de Griekse roman in geen geval mag beschouwen als of

beperken tot een intellectuele elite van ‘geletterden’ of hooggeschoolden. Integendeel:

de romans zouden ‘leesvoer’ zijn geweest en het (grootste deel van het) lezerspubliek

zou zich precies in de lagere en/of lager geschoolde lagen van de samenleving hebben

bevonden. Afhankelijk van de invalshoek van waaruit men het probleem benadert, zal

men de nadruk leggen op jongeren, laaggeschoolden, vrouwen of zelfs analfabeten

(luisteraars bij voordrachten) als doelgroep van het genre. Anderen zien de roman dan

weer als een genre dat vooral (of uitsluitend) was bestemd voor hoger geschoolden en

intellectuelen. Hun fundamentele kritiek op de populistische visie is dat deze laatste
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de romanlezers ten onrechte a priori beschouwt als kwalitatief verschillend van lezers

van andere boeken in de Oudheid. 

Ik zou deze vraag willen benaderen vanuit drie verschillende invalshoeken, die

reeds een negental jaren geleden door Berber Wesseling in haar proefschrift grondig

werden onderzocht.2 Een eerste, algemene, invalshoek is de sociologische. Wanneer we

een licht willen werpen op het publiek van de Griekse roman, speelt uiteraard onze

kennis over het (an)alfabetisme in de Grieks-Romeinse wereld een beslissende rol. De

sociologische invalshoek belicht de vraag welke mensen in staat waren boeken te lezen,

hoe het zat met de verspreiding van boeken onder de bevolking en vooral... wat wij

erover weten. De tweede invalshoek is de empirische. Wanneer men iets wil te weten

komen over het publiek van een bepaald literair genre, moet men steeds een onderscheid

maken tussen wat Ewen Bowie het ‘eigenlijke publiek’ en het ‘veronderstelde publiek’

noemt.3 Met het eigenlijke publiek wordt het publiek bedoeld waarvan we effectief

weten dat het een bepaald genre daadwerkelijk las. Dit publiek kunnen we identificeren

door empirisch onderzoek: welke papyri werden in welke regio aangetroffen? Kan de

staat waarin deze papyri zich bevinden, ons iets zeggen over hun bezitters? Welke 

uitlatingen over welk genre vinden we bij welke auteur(s)? Het publiek dat we dankzij

die gegevens kunnen schetsen, verschilt niet zelden van het veronderstelde publiek,

het publiek dat de auteur voor ogen had bij het schrijven van zijn werk. Soms heeft de

auteur een welbepaalde categorie lezers in gedachten (vb. reisgidsen), maar al even

vaak stemmen verschillende categorieën overeen met het beeld dat de auteur zich van

zijn publiek vormt voor of in de loop van het schrijfproces (vb. een detectiveverhaal,

reisverslag, ...). Wij kunnen ons enkel een beeld proberen vormen van het veronder-

stelde publiek van de Griekse roman met behulp van een derde invalshoek, nl. een sti-

listisch onderzoek: we baseren ons op de teksten zelf, de stijl, de verwijzingen van de

auteur... De auteur verraadt immers (onbewust) tot welk publiek hij zich richt.

De sociologische invalshoek

Geleerden zijn het erover eens dat er tijdens de bloeiperiode van de Griekse (en de

Latijnse) roman (vanaf de 1ste tot de 3de eeuw n.Chr.) een algemene verbetering was

inzake alfabetisme. Maar hier eindigt de consensus dan ook. Hoe sterk was de alfa-

betiseringsgraad? Voor welke bevolkingsklassen was geletterdheid weggelegd? Over

deze vragen bestaat nog steeds de grootste onenigheid. Ook over de vraag welke rol

het onderwijs hierin speelde en op welk niveau we dit onderwijs moeten situeren,

bestaat heel wat discussie. Het is in elk geval niet zeker dat de jongeren na hun eerste

opleidingscyclus in staat waren zonder hulp boeken te lezen, aangezien men zich in

een eerste fase dikwijls beperkte tot het uit het hoofd reciteren van enkele canonieke

auteurs. Er is dus niet veel reden optimistisch te zijn over de alfabetiseringsgraad ten
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tijde van de Griekse roman: hoogstwaarschijnlijk lag de alfabetisering tijdens de eerste

drie eeuwen n.Chr. onder de 15%. Laten we niet vergeten dat de Grieks-Romeinse

wereld in hoge mate plaats bood aan ongeletterdheid. Net als zijn geletterde medemens

kon ook de analfabeet zich in heel wat functies nuttig maken, erkend worden als een

respectabel lid van zijn klasse en geld verdienen.4 Alfabetisme was dus zeker geen

conditio sine qua non om zich te integreren in de antieke samenleving van toen. De lage

alfabetiseringsgraad is ook te verklaren door het feit dat een tweede opleidingscyclus

enkel was weggelegd voor the happy few, een beperkte groep, voornamelijk mannen.

Hiermee zijn we aanbeland bij een verwant – en misschien zelfs nog onduide-

lijker – probleem: in welke mate waren vrouwen geletterd en hoe was de verhouding

van geletterdheid van vrouwen tegenover deze van mannen? Het is relevant hier even

op in te gaan: sommige geleerden hebben aan de Griekse romans immers een (voor-

namelijk) vrouwelijk publiek toegeschreven. Algemeen mogen we op basis van papyro-

logisch en archeologisch onderzoek aannemen dat er een toenemende alfabetiserings-

graad was voor vrouwen vanaf de 3de eeuw v.Chr. Vanaf de Hellenistische periode

hebben we het eerste duidelijke bewijs dat meisjes school liepen en vinden we epigra-

fisch bewijsmateriaal dat zowel jongens als meisjes in vele steden konden genieten

van gesubsidieerd onderwijs. Toch kregen de meisjes hoogstwaarschijnlijk enkel een

basisopleiding die beperkt bleef tot schrijven, lezen en de studie van poëzie, terwijl de

opleiding van jongens zich ook tot disciplines als grammatica, retorica en filosofie uit-

strekte. Uiteraard zijn er ook voor vele periodes van de Griekse cultuur vrouwen 

geattesteerd die zo’n secundaire opleiding hebben genoten. Sommige vrouwen schreven

zelf proza of poëzie en getuigden van een gefundeerde intellectuele vorming. Maar

het is duidelijk dat we hen eerder als uitzonderingen moeten beschouwen.

Ten slotte is het, vanuit socio-literair standpunt gezien, interessant even dieper

in te gaan op het leesgedrag en de verspreiding van boeken – uiteraard in de vorm

van papyrusrollen – onder de bevolking. We weten dat boeken tijdens het keizerrijk

in de hogere klassen een behoorlijke verspreiding kenden. Onzeker is echter of ook

de ‘gewone burger’ belang hechtte aan de aanschaf van boeken. De boekproductie was

een arbeidsintensieve en dure aangelegenheid. En aangezien de boeken geschreven

waren in scriptio continua, zonder punctuatie en in een cursief geschrift, werden aan

de lezer dus niet enkel financieel maar ook intellectueel hoge eisen gesteld. Dit alles

laat uiteraard niet onmiddellijk toe te besluiten dat lezen een courant tijdverdrijf was.

Dikwijls werd het lezen zelfs overgelaten aan een daarin gespecialiseerde slaaf.

Deze bespiegelingen dwingen ons te concluderen dat alfabetisme geen wijd-

verspreid fenomeen was. A fortiori waren de mensen die niet enkel in staat waren te

lezen en te schrijven maar ook konden lezen voor hun plezier, hoogstwaarschijnlijk

enkel te vinden in de welvarende lagen van de bevolking. In die lagen bezaten sommige
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vrouwen de vereiste vaardigheden, maar ze moeten waarschijnlijk als een minderheid

worden beschouwd. 

De empirische invalshoek

Om zich een beeld te vormen van het eigenlijke publiek van de Griekse romans, kan

men twee wegen volgen. Ten eerste zal ik heel kort nagaan wat we uit de gevonden

papyrusfragmenten kunnen afleiden over hun bezitters. Daarna neem ik enkele reacties

van latere auteurs op bepaalde Griekse romans onder de loep. Hoe laten zij zich uit

over de romanschrijvers en de romans?

De fragmenten van Ninos zijn de oudste, bewaard gebleven fragmenten van een

Griekse roman (ong. 100 v.Chr.). Het aantal papyri van de antieke romans is erg

beperkt en kan zich niet meten met dat van de auteurs van het ‘klassieke’ canon.

Toch plaatst de staat van de papyri deze werken niet op een ander niveau dan de

hoog-literaire werken. Het is dan ook verleidelijk aan te nemen dat de lezers van deze

werken en de romanlezers dezelfde waren.

Reacties van latere (antieke) auteurs op de Griekse romans zijn heel zeldzaam.

We kennen slechts één Griekse en drie Romeinse auteurs die (waarschijnlijk) de

vroege, idealistische roman ter sprake brengen.

Onze Griekse bron is een fragment uit een zgn. ‘literaire brief’ van Filostratos

(Brief 66) en wordt gedateerd in de vroege 3de eeuw n.Chr:

ÌαρÝτωνι: ΜεµνÜσεσθαι τ�ν σ�ν λÞγων ï�ει τïfς Ελληνας, �πειδaν τελευτÜσÿης:

ï� δb µηδbν �ντες, Âπïτε ε�σÝν, τÝνες iν εrεν, Âπïτε ï�κ ε�σÝν;

Aan Charitoon. Denk je dat de Grieken zich jouw geschriften zullen herinneren wan-

neer je dood bent? Mensen die niets zijn wanneer ze leven, wat zouden zij dan kun-

nen zijn wanneer ze niet leven?

Dat Filostratos hier effectief spreekt over Charitoon de romanschrijver, kan niet worden

bewezen. Maar aangezien we geen enkele andere ‘Charitoon’ kennen in de Griekse

literatuur, is het een verleidelijke identificatie. Brief 66 kan trouwens worden vergeleken

met brief 67 en brief 72, beide geschreven aan overledenen die een behoorlijke bekend-

heid genoten, nl. Filemon en Caracalla. Brief 66 was waarschijnlijk een dergelijke

‘open brief’ aan een overleden auteur.5 Hoe dan ook: overtuigende argumentatie op

dit punt ontbreekt. Het is ook niet mijn bedoeling een standpunt in te nemen in deze

problematiek. Ik wijs er enkel op dat de mogelijkheid bestaat dat Filostratos ons een

bron biedt om de figuur van Charitoon te benaderen.

Bij aanvaarding van deze identificatie beschikken we over een bewijs dat
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Charitoon wel degelijk bekend genoeg was bij het publiek van Filostratos. Filostratos

zelf laat zich erg minachtend uit over de roman van Charitoon: de roman viel blijkbaar

niet in de smaak van iemand die we kunnen beschouwen als één van de grote namen

van de Tweede Sofistiek. Toch bewijst het feit dat Filostratos Charitoon vermeldt, dat

deze laatste een behoorlijk grote bekendheid genoot bij het publiek waar Filostratos

voor schreef: een verwijzing die het publiek niet zou kunnen vatten, zou absurd zijn.

Eenzelfde misprijzende toon treffen we aan in het tweede fragment, dat verwijst

naar een literair werk dat de naam Kallirhoë draagt. Het is een fragment van de

Romeinse satiricus Persius (34–62 n.Chr.):

his mane edictum, post prandia Callirhoen do (Satires I, 134).

Aan deze mensen geef ik ’s ochtends het programma van publiek vermaak en in de

namiddag Kallirhoë.

Met edictum wordt hier de officiële publieke lijst bedoeld, die informatie gaf over de op

stapel staande spelen en spektakels. Opnieuw duikt hier hetzelfde identificatieprobleem

op: bedoelt Persius hier het werk van Charitoon van Afrodisias of niet? We weten het

niet. Hoewel het goed mogelijk is dat hier effectief de roman wordt bedoeld moet men

er toch rekening mee houden dat het ook bijvoorbeeld een mimespel of toneelstuk

kan geweest zijn. Van andere romans (Ninos, Parthenope en Metiochos) zijn immers

versies in mime bekend! In dit geval is het onmogelijk te zeggen of Charitoons roman

de dramaversie voorafging of niet. Analogie met Ninos zou ervoor pleiten dat de roman

ouder is. Deze roman zou dan zoveel succes hebben gehad dat er algauw een drama-

versie van gemaakt werd. Te vergelijken met ‘de film naar het boek’ vandaag de dag.

Verder is ook de hypothese geopperd dat het verhaal van ‘Pyramus en Thysbe’

van Ovidius (Metamorfosen 4. 55–166) als een parodie op de Nieuwe Komedie én de

idealistische roman moet worden beschouwd. Ook dit is weer eens niet zeker, maar

áls het waar is, hebben we meteen onze vroegste terminus ante quem voor de compositie

van de romans, en weten we ook dat onder de lezers van de Griekse roman Ovidius en

Ovidius’ lezers kunnen worden gerekend. Ook Petronius brengt met zijn Satyricon

een parodie op de idealistische roman.

Reacties op de sofistische roman zijn talrijker dan die op de idealistische.

Ioulianos’ 4de-eeuwse beschrijving van het beleg van Nisibis door Sapor in 350 n.Chr.

(redevoeringen 1 en 3) is beïnvloed door de beschrijving van het beleg van Syene door

Heliodoros, of beïnvloedt haar zelf. Ten tweede verbiedt Ioulianos de priesters van

Klein-Azië �ρωτικαd �πïθÛσεις te lezen (Epistulae 89b), waarmee waarschijnlijk de

liefdesromans worden bedoeld. In het begin van de 5de eeuw maakt Theodorus
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Priscianus (Euporista rerum medicarum 2,11,34) de pittige opmerking dat het werk van

Iamblichos en een zekere Herodianos als een erotische stimulus kan worden gebruikt

door mensen met bepaalde seksuele problemen. Aangezien we geen weet hebben van

een romanschrijver die Herodianos heette, zou het wel eens om een corruptie van

Heliodoros kunnen gaan. Tot slot maken ook nog Socraticus Scholasticus (Historia

Ecclesiastica 5,22; 5de eeuw),  Musaios (Hero en Leander; einde 5de eeuw) en Fotios

(Bibliotheca codex 87, 166, 129, 94 en 73; 9de eeuw) melding van diverse romanauteurs.

Wanneer we enkel uitgaan van deze getuigenissen, zien we een publiek van louter

intellectuelen. Natuurlijk mogen we hieruit niet besluiten dat de romans enkel door hen

werden gelezen. Het is immers niet zo dat het bewijs van een bepaalde categorie lezers

het bestaan van een andere categorie uitsluit. Het verste dat we kunnen gaan, is besluiten

dat de Griekse romans niet énkel, maar óók gelezen werden door intellectuelen.

De stilistische invalshoek

Uitgaande van de liefdesthematiek en het idealistische karakter van de vroege idealisti-

sche roman, identificeren sommigen de veronderstelde lezers met een minder hoog

opgeleid publiek. De privé-sfeer, de liefde en de psychologie van de karakters zouden

volgens enkelen onder hen zelfs vooral vrouwen aanspreken. Zij zien in de sentimen-

taliteit en de escapistische sfeer die de romans uitademen, duidelijk een aanwijzing

voor een publiek dat grondig verschilde van dat van andere, ‘hogere’ literatuur en dat

het verhaal op een ander niveau las dan het publiek dat de empirische invalshoek lijkt

te onthullen.

Op deze visie is de fundamentele kritiek geleverd dat de literaire waarde van een

bepaald werk ons niet inlicht over het niveau van het publiek. Men haalt de Nieuwe

Komedie, de Hellenistische dichters en Appianus aan om te tonen dat uit de liefdes-

thematiek geen conclusies over een publiek van jongeren en vrouwen mogen worden

getrokken. Integendeel, wanneer we de sofistische romans onder de loep nemen,

zien we de retorische en atticistische stijl van schrijvers die zelf als ‘hooggeschoold’

beschouwd mogen worden. De intertekstualiteit in hun werken spreekt opnieuw in het

voordeel van een publiek van intellectuelen, dat in staat is de verwijzingen en citaten

te begrijpen.

De narratieve techniek, de stijl en de intertekstualiteit van de vijf volledig

bewaarde romans vertonen inderdaad een oplopende moeilijkheidsgraad. Terwijl

Charitoons stijl vooral wordt gekenmerkt door een heldere formulering met een 

stereotiepe zegswijze en bitter weinig metaforen en Xenofoon een povere, technische

taal hanteert die volgens sommigen zelfs getuigt van lexicale armoede, veronderstellen

net de narrativiteit, de stijl en de intertekstualiteit van de sofistische romans een

behoorlijke belezenheid bij de lezers.
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Bij Achilleus Tatios en Heliodoros zijn de literaire ambities het duidelijkst. Tatios’

verhaal over Leukippe en Kleitofoon is een raamvertelling die in de eerste persoon

wordt verteld en heeft een ingewikkeldere narratieve structuur dan de twee oudere

romans. Qua finesse in de compositietechniek spant Heliodoros de kroon. De opbouw

van zijn Aithiopika , waarvan het begin in medias res is ontleend aan Homeros’ Odusseia,

is zeer gecompliceerd. Ook in stilistisch opzicht staan Heliodoros en Tatios op dezelfde

lijn: de sobere eenvoud van Charitoon en Xenofoon steekt schril af tegen de zin voor

uitweiding en retoriek van Achilleus Tatios en de vaak vervreemdende en gekunstelde

zegswijzen van Heliodoros. In intertekstueel opzicht is Homeros voor alle roman-

schrijvers een vaste waarde, maar ook hier boren de sofistische romans een rijker

bronnenarsenaal aan. Een amusant voorbeeld is Menelaos’ discours over de homo-

seksuele liefde in het tweede boek van Tatios’ roman: op het dek van het schip dat de

hoofdpersonages naar Alexandrië moet brengen, laat de verteller Menelaos een uit-

eenzetting geven over de aardse en de hemelse liefde, een duidelijke knipoog naar

Platoons Sumposion (180d–182a). Longos, die in menig opzicht een buitenbeentje is,

wijkt qua stijl en narrativiteit af van de andere twee sofistische romanschrijvers en kiest

voor eenvoud en zuiverheid. Maar ook hij schreef voor een publiek dat ‘zijn klassieken

kende’. Zijn pittige opmerking dat zijn liefdesverhaal een κτ�µα τερπνÞν zal zijn

voor zijn lezers (een ‘bevallig bezit’; §3), moet menig lezer van Thoukudides, die zijn

eigen Historiën had omschreven als een κτ�µα ε�ς �εÝ (een ‘bezit voor altijd’; I 22, 4),

een glimlach hebben ontlokt.

De oplopende moeilijkheidsgraad van de romans maakt aannemelijk dat het

niveau van het publiek in de loop der jaren moet zijn gestegen.6 Met de nodige voor-

zichtigheid kan de stilistische invalshoek de hypothese opperen dat Charitoon en

Xenofoon waarschijnlijk geschreven hebben voor een relatief uitgebreide lezerskring,

terwijl Achilleus Tatios en Heliodoros (en misschien ook Longos) zich tot een selecter

gezelschap moeten hebben gericht.7

Besluit

Welke conclusies omtrent het publiek van Griekse romanliteratuur laten deze drie

invalshoeken toe? 

Uit de sociologische benadering blijkt dat alfabetisme zo goed als zeker geen

wijdverbreid fenomeen was. De sociale noodzaak ontbrak grotendeels en een tweede

opleidingscyclus was enkel weggelegd voor een beperkte groep. De opleiding van

vrouwen – volgens sommigen een belangrijk deel van het publiek van de Griekse

roman – bleef meestal beperkt tot een elementaire basisopleiding. Vrouwen die een

secundaire opleiding genoten en literair onderlegd waren, moeten als uitzonderingen

worden beschouwd. Tot slot maken de financieel en intellectueel hoge eisen die aan

de bezitter van boeken werden gesteld, het onwaarschijnlijk dat boeken onder brede
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lagen van de bevolking waren verspreid. Mensen die zich voor hun plezier boeken kon-

den veroorloven, vormden waarschijnlijk een nog beperktere groep.

Binnen dit kader lijken de gegevens die de empirische benadering ons verschaft,

perfect te passen. Getuigenissen van lezers van de Griekse romans vinden we terug in de

geschriften van intellectuelen, maar aangezien enkel intellectuelen ons literatuur hebben

nagelaten, zegt dit uiteraard niets over de aan- of afwezigheid van niet-intellectuelen

onder het publiek...

Volgens sommigen veronderstellen de escapistische sfeer en de thematiek van

de Griekse romans een minder hoog opgeleid publiek, dat misschien zelfs voor een

groot deel bestond uit vrouwen. Toch getuigen vooral de intertekstualiteit, de schrijf-

stijl en narratieve techniek van de latere romans van een hoge moeilijkheidsgraad.

Een mogelijke verklaring is dat het niveau van het romanpubliek in de loop der jaren

is gestegen.

De meeste indicaties die de drie behandelde invalshoeken ons verschaffen, wijzen

vooral in de richting van een gecultiveerd publiek, dat zowel de economische als de

intellectuele vereisten bezat om romans als ontspanningsliteratuur te lezen.

Toch is een relativering hier op haar plaats. We moeten er ons van bewust zijn

dat we op onze zoektocht naar het publiek van Griekse romanliteratuur moeten ‘roeien

met de riemen die we hebben’. Het aantal overgeleverde romanteksten is erg klein en

ook het antieke bronnenmateriaal waarop we ons kunnen baseren om een beeld van

het romanpubliek te krijgen, is een fractie van het oorspronkelijke corpus. Wat geldt

voor de Griekse literatuur in het algemeen, geldt zeker ook voor het romangenre en

de getuigenissen erover: enorm veel teksten zijn verloren gegaan en wat rest is een

miniem deel van wat ooit heeft bestaan. Het is een gedachte die ons ervoor moet

behoeden met al te grote zekerheid en al te weinig nuanceringen bepaalde visies naar

voren te schuiven over een lezerspubliek dat door 2000 jaar literaire en sociale evolutie

van ons gescheiden wordt. Het is tegelijkertijd een garantie voor de openheid van het

debat. De zoektocht naar de mysterieuze lezers van de succesvolle romans is nooit af...
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inderen en ongelukken. Het lijkt een bizar, zelfs ietwat morbide thema. Hier

ligt evenwel een boeiend studieterrein open, dat heel wat kan onthullen over

het dagelijks bestaan van de allerjongsten in de antieke maatschappij. Door

studie van topoi in grafschriften, papyri en literatuur van de oudheid komen we te

weten hoe de antieke mens stond tegenover de soms bizarre wendingen van het lot.

Een nauwkeurige catalogisering van inscripties kan aantonen welke sociale klassen of

leeftijdsgroepen bij voorkeur worden vermeld wanneer het een uitzonderlijk overlijden,

een mors singularis betreft. Een inventaris van de doodsoorzaken maakt duidelijk

welke sterfgevallen als een verbreking van de wetten van de kosmos werden ervaren.

Dit artikel wil deze teksten vooral bestuderen als bijzondere getuigenissen over het

dagelijkse leven van kinderen. Bij ontstentenis van voldoende gegevens uit archieven

moet iedere uitspraak die statistische wetmatigheden claimt reeds op voorhand worden

uitgesloten. Toch is defaitisme niet op zijn plaats, zoals ik in deze bijdrage hoop aan

te tonen.

Snap-shots uit het leven in Romeins Egypte

Uit Oxyrhynchus kennen we de volgende getuigenis uit de 1ste of 2de eeuw van onze

tijdrekening: de klacht van een oude vrouw aan het adres van de strateeg van de stad.

Aan Asclep ..., strateeg, vanwege Thermouthion, dochter van Plutarchus van de stad

Oxyrhynchus.

Ik heb een dienaresje, dat in mijn huis geboren is. Haar naam is Peina. Ik hield

van haar en verzorgde haar als was zij mijn dochtertje. Ik hoopte zo een steun te hebben

voor mijn oude dag, als ze daarvoor de juiste leeftijd had. Ik ben immers een alleen-

staande vrouw die op niemands hulp kan rekenen.

Op de 19de van de voorbije maand ging dit meisje de stad in voor haar muziek-

onderricht en andere lessen. Een zekere Eucharis, vrijgelatene van Longinus, vergezelde

haar als paedagoga. Net toen ik van huis wilde gaan, bracht ze het kind terug met de

rechterhand in een doek. Ik vroeg haar wat er gebeurd was. Ze zei me dat het meisje

door de ezel van een slaaf (van?) Polydeukes was getrapt. Als gevolg daarvan was heel

haar hand verbrijzeld. Ze had builen over heel haar lichaam en ze kon bovendien niet

meer praten.

Omdat er op dat moment geen strateeg voor ons district in functie was, heb ik

geen klacht ingediend. Ik dacht dat de wond wel zou genezen. Nu blijkt ze echter

ongeneeslijk. Ik kan de pijn van mijn slavinnetje niet meer aanzien: ze is in levensgevaar,

en mijn leven is ook niet veel meer waard. Als u de feiten ziet, bent u ook ontstemd.

365

h
erm

en
evs lxxiv/v

christian laes

Kinderen, ongelukken en bijzondere sterfgevallen

in de Romeinse Oudheid

K



Afb. 1. Klein Egyptisch jongetje 

(British Museum, Egyptische afdeling, inv.nr. EA 13595).

Daarom heb ik mijn toevlucht genomen tot u. U kunt me beschermen. Ik vraag u me

te helpen en me te laten genieten van uw weldadigheid. (P. Oxy. 50, 3555) 

Dit document biedt niet alleen een kijkje in het leven van een kind in Romeins Egypte,

maar ook in het bestaan van een onbemiddelde en alleenstaande oude vrouw.

Waardigheid, wijsheid en vrijheid van passies zijn kwaliteiten die door moralisten als

voordelen van de oude dag worden geprezen en gepropageerd. Bittere ellende, lichame-

lijk ongemak en financiële afhankelijkheid of armoede waren echter het lot van de

meerderheid der bejaarden in de oudheid.1 Het blijkt dat tussen meesteres en slavin-

netje een diepe genegenheid bestond. Het feit dat Thermouthion materieel van het

meisje afhankelijk was, hoeft daaraan geen afbreuk te doen. Integendeel, omdat ze

het meisje nodig had, was de band zo hecht. Mogelijk worden de zaken somberder

voorgesteld om de nodige hulp of schadevergoeding van de autoriteiten te verkrijgen,

het cruciale en vitale belang van het kleine meisje komt alleszins duidelijk naar voren.  

Ook andere teksten werpen licht op de dagelijkse leefomstandigheden van kinderen.

Uit het jaar 48 n.Chr. dateert een klacht van Papontos aan de strateeg van zijn district.

Bij deze man werd ingebroken. Twaalf houten balken verdwenen uit zijn huis. Toen hij,

vergezeld van een politie-agent, vijf gestolen balken aantrof in het huis van een zekere

Patunion ontstond een handgemeen, waarbij het kindje dat Papontos op zijn schou-

der droeg op de grond viel. Het kind verkeerde nadien in levensgevaar (P. Mich. 230).

Tenslotte een getuigenis uit het dorp Senepta dat in november 182 bezoek kreeg van

een groep castagnettendanseressen die het lokale festival kwamen opluisteren:

Aan de strateeg Hiërax, vanwege Leonides (...) van Senepta. Gisteravond, de zesde dag

van de maand Hathyr, vond een festival plaats in Senepta. De castagnettendanseressen

gaven hun gebruikelijke voorstelling bij het huis van mijn schoonzoon Ploution. Zijn

slaafje Epaphroditus, ongeveer acht jaar oud, wilde uit een bovenvenster van het huis

leunen om de danseressen te zien. Hij kwam ten val en overleed (P. Oxy 3,475, l.13–25).

Ongevallen bij het werk en tijdens opleiding of onderricht

Een erg jonge druivenplukker was de driejarige Ploutos, zoon van Ploutos en Antiochis.

Hij hielp zijn ouders met het losmaken van de vork van een kar, maar werd bedolven

onder een hoop druivenstaken.2 Dat arbeidsongevallen met slecht gestapelde ladingen

wel vaker voorkwamen, blijkt ook uit juridische teksten.3 Een tekst uit Smyrna zou

kunnen wijzen op de rol van kinderen in wijnbouw. Een knaap van drie jaar oud is

gestikt door ï�νη: de uitgevers van de tekst twijfelen of de onfortuinlijke jongen is

gestikt in een druif of een overdosis wijn tot zich heeft genomen.4
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Het gymnasium was de plek waar gegoede jongelingen zich konden oefenen in

lichamelijke en culturele vaardigheden. Met het nodige pathos verhaalt een Grieks

metrisch opschrift uit het eiland Amorgus (2de of 1ste eeuw v.Chr.) over een ongeluk

met een speer:

Vreemdeling, je ziet hier een jongen van zestien jaar, uitblinker bij de efeben, om wie

nu bitter gerouwd wordt. Hij stierf voor hij zijn levensjaar kon volmaken. Uit een

andere stad kwam namelijk een bruut en goddeloos man. Toen de jongen met zijn

leeftijdsgenoten door het schitterende gymnasium wandelde, wierp de man met zijn

moorddadige rechterhand een speer. Het wrede wapen suisde door de lucht zonder dat

men het kon pareren en de scherpe punt plantte zich in zijn zijde. De punt zat bijna

tegen het bot, men kon hem niet verwijderen. Geen hulp kon baten voor de gekwetste.

Men moest grove middelen gebruiken: met moeite werd de speer eruit getrokken met

behulp van de punt van een zwaard. Het bloed stroomde. De booswicht vertrok naar de

eindeloze diepte van de zee. De vijfde dag nam de genadeloze Moire mij, Diotimus, weg

uit de groep van mijn kameraden in mijn vaderland Arkesine. Mijn moeder Aristarete

schreeuwde en jammerde luid, mijn vader Sosagoras zuchtte en weende bittere tranen

op zijn oude dag. In plaats van de verzorging waarop hij gehoopt had, kreeg hij rouw

in zijn huis, toen ik naar de trieste verblijfplaats der doden ging. Hermes nam me als

begeleider en gidste me naar de plaats. (Vérilhac 95).

Naast de wel erg plastische beschrijving van de verwondingen en de bijzondere

uitdrukking van groot verdriet valt de melding van de dood van de dader op. Ten aan-

zien van deze ‘booswicht’ blijft de vraag open of hij zelfmoord heeft gepleegd dan wel

door woedende toeschouwers in zee is gegooid. Het heeft er alle schijn van dat de

daad onopzettelijk gebeurd was. In een soortgelijk Latijns opschrift lezen we over de

veertienjarige Murra (CLE 1198) die tijdens het spel werd getroffen door een speer in

de nek. In dit geval wordt de onschuld van de dader uitdrukkelijk vermeld.5

Het thema van de schipbreuk kende een enorme verbreiding. Dat een baby

ongezien op het dek rondkroop en door een plotse windstoot de zee in werd geblazen

(Anthologia Palatina 7,303), kan het product zijn van de morbide fantasie die nogal

wat epigrammen kenmerkt. Significant is een opschrift waarin expliciet gesteld wordt

dat de moeder van de vijfjarige Epanodos afscheid van de jongen had genomen toen

hij met de boot vertrok en hem later dood terugkreeg. Blijkbaar ging het kereltje reeds

zonder zijn moeder de zee op. Ook zijn vader kwam om (Amorgus; 3de eeuw n.Chr.;

Vérilhac 97). Omdat plezierreizen in de oudheid allesbehalve gebruikelijk waren, lijkt

het waarschijnlijk dat de gevallen van kinderen die omkomen op zee op een of andere

manier in verband staan met professionele activiteiten van ouders of familie. Al de

bekende gevallen zijn ook afkomstig van locaties die vlakbij zee gelegen zijn.

Mogelijk hebben we te maken met handelaren.6
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Ongelukken in het dagelijks leven

De meeste opschriften die getuigen van kinderen en ongelukken staan niet in verband

met professionele activiteiten, maar tonen aan hoe de dood onverwacht in het dagelijks

bestaan kon binnensluipen. Kinderen kwamen om bij branden, instortingen van huizen,

vallende dakpannen en aardbevingen. Sommige teksten schetsen in al hun beknoptheid

een tragisch verhaal. Zo toont een reliëf uit Nicomedia een eenvoudig geklede man

die tussen twee deftig geklede jongetjes instaat en zijn armen om hen heen heeft

geslagen. De bijhorende inscriptie maakt duidelijk dat de twee kinderen samen met

hun slaaf-paedagogus Hermes in het puin van een aardbeving waren teruggevonden.

Uit de positie van hun lichamen bleek dat Hermes had geprobeerd de twee jongetjes

te beschermen. De vader van de kinderen had hen samen begraven en met de steen

en de inscriptie zijn verdienstelijke slaaf geëerd.7 Bittere ellende overkwam ook een

zeker Cleophon uit Imbrus (2de of 1ste eeuw  v.Chr.):

Cleophon keerde terug uit het buitenland, de ongelukkige. Hij kwam om het

noodlot van zijn kind en zijn vrouw te aanschouwen. Hij zag hen weer, hij had hen erg

gemist. Maar in de sombere nacht heeft het instortende huis drie slachtoffers begraven.

Alleen hij werd gered. Veel rouw is al wat hem rest. Hij weent om zijn verloren kind,

zijn echtgenote, zijn huis, zijn omgeving. (Vérilhac 91).

Dodelijke ongelukken in het verkeer kwamen voor. We vernemen dat kinderen over-

reden werden door een paard of een kar, of vertrapt werden in een menigte.

Toen het kleine jongetje speelde in de schoot van Moeder Aarde, stortte de

afgunst van het Lot hem in het verderf. De bestuurder had twee vervaarlijke ossen

onder het juk gespannen. Zonder dat het kind de woeste beesten heeft

gemerkt, raakte de bestuurder hem met een wiel. (Ostia; CLE 1059, l.–4)

In een opschrift uit Rome luidt het:

Dit graf bedekt de schimmen van Ummidia en van

haar huisgeboren slaafje Primigenius. Eén dag heeft hen

weggenomen. Ze werden verdrukt in de menigte op het

Capitool en beleefden zo hun laatste dag volgens hun lotsbe-

schikking. (CLE 1159)

Uit de bijhorende proza-tekst vernemen we dat Primigenius

dertien jaar oud was.

Een uitvoerig epigram uit Notion beschrijft de radeloosheid en

het verdriet van een hele familie, als ze merken dat hun drie-

jarig kind aan hun aandacht ontglipt is en in een waterput is

gevallen.8 In Rome wordt M. Ulpius Firmus, negen jaar en
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Afb. 2. Opschrift over jongetje dat stikt in een druif (uit:

Merkelbach/Stauber, Steinepigramme aus dem Griechischen

Osten, Bd. I, Leipzig-Stuttgart 1998, nr. 05/01/58).



zes maanden oud, weggeroofd door de waternimfen. Een zwempartij, wellicht in de

Tiber, liep voor hem fataal af (CIL 6,29195). Baden waren ook niet zonder gevaar

(Rome, 2de of 3de  eeuw n.Chr.):

Daphnus en Chryseis, vrijgelatenen van Lacon, voor hun zoon Fortunatus. Hij

leefde acht jaar en kwam om het leven in de baden van Mars. (CIL 6, 16740)

En wat gezegd van de beknopte mededeling in een opschrift uit Salonae (Dalmatië,

2de of 3de eeuw n.Chr.)

De ouders, Julius Restitutus en Statia, voor de schimmen van de onderwereld

en hun onfortuinlijke dochter Julia Restituta. Op tienjarige leeftijd werd ze vermoord

omwille van haar juwelen (CIL 3,2399).

Volgens D. Gourevitch was hier wellicht meer aan de hand: ‘on peut imaginer que ce

ne furent pas seulement les bijoux qui attirèrent les assassins.’9

Ongevallen en kunstepigrammen

De tot hiertoe geciteerde teksten getuigen van omstandigheden die herkenbaar zijn –

ongelukken van alle tijden, zo men wil.

Voor een aantal epigrammen ligt dit enigszins anders:

Door winterse vorst was de Hebrus bevroren. Een tenger jongetje brak het ijs

met zijn schaatsende voeten. Hij werd meegesleurd in het water en een afgebroken

ijspunt van die Bistonische rivier sneed door zijn hals. Eén deel van hem werd door

het water meegesleurd. Zijn moeder legde het hoofd, het enige dat aan de oppervlakte

was gebleven, in een graf. In diep geweeklaag sprak de ongelukkige vrouw: ‘Mijn

kind, mijn kind. Voor een deel ben je door de brandstapel verslonden, voor een deel

door het genadeloze water.’ (Anthologia Palatina 7,542 Flaccus)

Dit gedicht staat niet alleen. Verschillende dichters van de Anthologia Palatina

(boeken 7 en 9) hebben zich uitgeleefd in beschrijvingen van opmerkelijke sterfgeval-

len. We lezen over een jager die een vogel met een pijl beschiet. Het beest valt neer

en doorboort zijn aanvaller met diezelfde pijl. Het gaat in deze gevallen om kunst-

epigrammen; ‘Spielereien’ die nooit werkelijk als inscriptie hebben dienst gedaan.10 In

Leiden wordt evenwel een steen uit Smyrna bewaard, waarop de val uit een boom van

een elfjarige jongen wordt beschreven: hij breekt zijn schedel en zijn vader wordt met

bloed bespat (Vérilhac 61). Het komt mij voor dat zulke teksten een uitvergroting

zijn, in de Anthologia vaak ook parodie, van de traditionele grafepigrammen, waar de

informatie over de doodsoorzaak traditioneel zeer bondig wordt gehouden of wordt

verzwegen. Ongevallen worden ook in grafepigrammen vermeld, omdat het altijd om

uitzonderlijke omstandigheden gaat. Het onverwachte overlijden zet aan tot rouwen

en maakt die rouw begijpelijker. Het markante karakter van een ongeluk dat plots een

einde stelt aan het broze bestaan, wordt in de kunstepigrammen nog versterkt door
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bizarre of absurde details. ‘Slechts hij die altijd

de broosheid van het menselijk bestaan

indachtig is, heeft echt een evenwichtig oordeel

over het leven’ (Plinius, Naturalis Historia

7,7,44). Plinius illustreert deze wijsheid met het

verhaal van Anacreon die stikte in een wijndruif

en van Fabius voor wie een slok melk fataal

werd. De band met het genre van de kunstepi-

grammen is duidelijk. Fascinatie voor het abrup-

te levenseinde was de antieken niet vreemd. 

Kinderen en de angst voor ongelukken

Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze

aandacht voor ongelukkige sterfgevallen toege-

spitst werd op kinderen. In onze maatschappij

behoort het plots wegvallen van een kind tot de

meest traumatiserende gebeurtenissen die

iemand in zijn leven kan meemaken.

Kwantitatief onderzoek naar uitzonderlijke

doodsoorzaken werd onlangs uitgevoerd voor de

Latijnse inscripties uit het westelijk deel van het Imperium. Het gaat om sterfgevallen

die zeer nadrukkelijk als een verbreking van de wetten van de kosmos ervaren werden.

Hieronder ressorteren sterfgevallen door moord of doodslag, magie, slecht functione-

rende geneeskunde en ongelukken, terwijl het overlijden van moeders in het kraam-

bed ook meegeteld werd.11 De studie van deze mortes singulares maakt een onderscheid

tussen militaire operaties, criminele activiteiten, epidemieën, ziektes, ongelukken,

zelfmoorden en andere bijzondere omstandigheden (gestorven ver van de geboorte-

stad, overleden op de eigen verjaardag, enz.). Sterk geromaniseerde, meestal vrijgebo-

ren bevolkingsgroepen maken het vaakst melding van hun ‘bijzonder overlijden’. Bij

militairen is de band met hun professionele activiteit evident. Handelaren zijn eveneens

opvallend vertegenwoordigd; ook hier dringt een band met hun gevaarlijker bestaan

zich op. Mannen zijn veel sterker vertegenwoordigd dan vrouwen. Bij vrouwen zijn

percentueel meer overlijdens door ziektes te constateren. Kinderen tot 15 jaar zijn in

het geheel vrij zwak (10 %) vertegenwoordigd.12

Op basis van opschriften lijkt het er dus op dat kinderen niet het exclusieve

voorwerp waren van een bijzondere bekommernis als het gaat om ongelukken die tot

de dood leidden. Deze stelling dient echter getoetst te worden aan andere getuigenissen.

Een rijke bron van kennis van antieke preoccupaties met zorgen van alle dag is het
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Afb. 3. Egyptisch meisje met sieraden (British Museum, Egyptische afdeling, inv.nr.

EA 65346).



Dromenboek van Artemidorus van Daldis. Het is bovendien een van de zeldzame tek-

sten waar we iets over de bekommernissen van brede lagen van de bevolking horen.

Imkers en arbeiders treden er in op naast bankiers en rijke grondbezitters.  Kinderen

spelen een belangrijke rol in deze droomvoorspellingen.13 De zorg om het broze van

hun bestaan en angst voor hun vroege dood klinken voortdurend door.

Als een zwangere vrouw droomt dat ze een vis baart, betekent dit volgens mijn

voorgangers dat haar kind stom zal zijn. Maar ik heb geconstateerd dat de droom

betekent dat het kind slechts korte tijd zal leven. Veel vrouwen hebben ook doodgeboren

kinderen ter wereld gebracht. (On. 2,18)

De dood van kinderen was een realiteit waarmee men dagelijks kon worden

geconfronteerd. Vaak gingen kinderen eerder dood dan hun ouders (On. 1,13). Een

vrouw was zeven keer zwanger en verloor al haar kinderen toen ze nog busselkinderen

waren (On. 5,73). Men zou verwachten dat door ongelukken veroorzaakte sterfgevallen

een dankbaar onderwerp waren voor droomvoorspellingen, maar het tegendeel is

waar. Het hele Oneirocriticon bevat slechts enkele duidelijke voorbeelden: een man

verliest zijn jonge zoon als deze in een rivier valt en verdrinkt (On. 5,22), een ander

verliest twee zonen die op het platteland door bandieten werden vermoord (On. 5,84).

Ongelukken in antieke astrologie

Noch de opschriften, noch het Dromenboek lijken erop te wijzen dat het accidenteel

overlijden van kinderen in de oudheid bijzonder geproblematiseerd werd en voorwerp

was van uitzonderlijke bekommernis. Antieke horoscopen bevestigen dit vermoeden.
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De Anthologiarum Libri van Vettius Valens besteden ruim aandacht aan plotse en

gewelddadige sterfgevallen. Hoofdstuk 11 van boek 2 is zelfs speciaal gewijd aan biaio-

thanatoi en biedt een tiental voorbeelden van vergiftiging, onthoofding, verdrinking

en zelfmoord (p.129–131 ed. Kroll). Nergens is echter sprake van kinderen, hoewel

deze in andere horoscopen uit de verzameling wel aandacht krijgen. Symptomatisch

voor dit laatste is de levensbeschrijving van een klein jongetje dat in mei 161 n.Chr.

overleed (7,5 p.284,12–285,3 ed. Kroll). Stuipen en krampen waren zijn deel in zijn

achtste en negende levensmaand. Diarrhee- en eczeemaanvallen plaagden hem daarna.

Vanaf de 28ste maand was zijn gezondheid precair. Hij werd doodziek in zijn 32ste

maand (met krampen en/of stuiptrekkingen) en overleed in zijn 33ste maand.

Terloops wordt nog vermeld hoe hij in een val voor dieren trapte en verwondingen

over het hele lichaam opliep.

Conclusie

Dit laatste voorbeeld vat als het ware de these van deze bijdrage samen. In een wereld

waarin ca. 30% van de babies het eerste levensjaar niet overleefde, slechts de helft van

de pasgeborenen het tiende levensjaar bereikte en de hele bevolking geplaagd werd door

soms violente en epidemische uitbarstingen van tbc, malaria, huidziekten, dysenterie

en tyfus was een ongeluk slechts een van de vele onheilen die de allerjongsten konden

overkomen.14 In het antieke collectieve bewustzijn kon sterven door een ongeluk nooit

het voorwerp worden van exclusieve zorg en aandacht. Wie in onze tijd geboren wordt,

wordt doorgaans in zijn jeugd geconfronteerd met het overlijden van grootouders. Op

middelbare leeftijd verliest men zijn ouders. Als men zelf op bejaarde leeftijd sterft, is

men meestal omringd door kinderen en kleinkinderen. Een verstoring van de normale

orde, door ongeval, ziekte of misdaad, wordt als uitzonderlijk tragisch ervaren.

Niet zo in de oudheid. Wat de antieke mens wel frappeerde, was het onverwachte

en soms abrupte van een levenseinde. Deze beroering vond een uitlaatklep in gede-

tailleerde epigrammen of filosofische bespiegelingen. Het bestaan hiervan is een tref-

fende illustratie van het leed en verdriet dat ouders overkwam als ze hun dierbaar

kind onverwacht zagen verdwijnen. Men kan stellen dat de antieke maatschappij in

zijn geheel  vaak werd geconfronteerd met vroegtijdig overlijden,  en daardoor collec-

tieve afweermechanismen (rouwgebruiken en filosofische consolationes) inbouwde om

het verdriet dragelijker te maken. Hiermee is niets gezegd over de individuele smart

die mensen kon overvallen in dergelijke situaties. Ook al blijft speculeren over gevoe-

lens en emoties in het verleden een hachelijke onderneming, toch kan men soms een

glimp opvangen van wat in de harten omging.  Of ook sociale conventies meespeel-

den (de middenklasse zou eerder geneigd zijn doodsoorzaken te vermelden en daar-

mee de rouw gestalte te geven) is een interessante suggestie, maar onmogelijk hard te

maken.15
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Noten
1 Parkin (1997) over bejaarden in de oudheid. Sprekende teksten die het ideaal van de

oude dag naast de nuchtere werkelijkheid plaatsen bij Isidorus van Sevilla, Originum sive

etymologicarum libri viginti 11,2,8,30 en Stobaeus, Florilegium p.1051 l.17–22 (ed. Hense).
2 Vérilhac 93. Voor vertaling en bespreking: Laes (1998) 213.
3 Digestae 9,2,7,2 en 9,2,52,2 over karren op een helling.
4 Merkelbach 05/01/58 wijst erop dat volgens de overlevering ook Sophocles in een

druif zou zijn gestikt: Vita Sophoclis 14.
5 Zie ook Digestae 9,2,7,4, over ongelukken bij sportbeoefening, en 9,2,9,4–9,2,9,10,

over de gevaren van het spelen met speren.
6 Vérilhac 96–98 en Peek 1985 voor Griekse opschriften over kinderen die sterven

op zee. Voor Latijnse opschriften: CIL 3,1899 (=CLE 826) en 8910.
7 Over aardbevingen: Flinterman (2000) (met verdere bibliografie en het opschrift

op p. 283).
8 Vérilhac 101. Laes (1998) 215 voor vertaling.
9 Gourevitch (2002) 87.
10 Lattimore (1942) 145 voor een complete catalogus.
11 Gunnella (1995).
12 Gallego Franco/ Garcia Martinez/ Garcia De Castro (1998) voor beschrijving en

catalogisering van de verschillende doodsoorzaken; (1999) voor de sociale en leeftijds-

distributie van de geattesteerde gevallen.
13 Bradley (2001).
14 Scheidel (2001) gaat uitvoerig in op de rol van ziektes voor de seizoensgebonden

mortaliteit in Romeins Egypte.
15 Gunnella (1995) 22.
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