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Inleiding
In de ‘Droom van Scipio’ heeft Cicero zichzelf overtroffen. Naar het oordeel van de meeste
moderne lezers is het zijn meest geslaagde literaire prestatie en om andere, meer inhoudelijke
redenen heeft het in de late Oudheid en in de Middeleeuwen een moeilijk te overschatten
invloed op de voorstellingen van het Hiernamaals uitgeoefend. Bizar zijn de fata van het werk in
de overlevingsgeschiedenis. De dialoog ‘Over de staat’, waarvan het oorspronkelijk het slot
vormde, is voor het grootste gedeelte reeds aan het einde van de Oudheid verloren gegaan; in
1820 werd een gehavend handschrift met stukken uit De re publica ontdekt en verder zijn er
citaten en excerpten bij andere antieke auteurs bewaard. Maar daarbij bevindt zich niet het
Somnium Scipionis, waarin Cicero een poging deed een soort ‘mythe’ in de trant van de
afsluitende mythen van Plato’s dialogen te geven. Zoals bij Plato het geval is, probeert Cicero in
zijn ‘mythe’ de geest van het hele werk op een hoger, ‘irrationeel’ en niet meer voor
bewijsvoering toegankelijk niveau te brengen. Anderzijds wil Cicero door zijn inkleding als
droom aan het verhaal toch een soort overtuigingskracht meegeven. Plato had zijn werk ‘Over de
staat’ laten eindigen met de nogal fantastische mythe van een zekere Er, die op een slagveld
gedood was maar toch tot leven kwam en zo in staat was een verhaal over het lot van de ziel na de
dood te vertellen. Cicero’s eigen droomverhaal over het Hiernamaals en de lotsbestemming van
de ziel maakte later op Macrobius zo’n indruk, dat hij er een uitvoerige commentaar op schreef,
die samen met de van het werk losgemaakte tekst van het Somnium Scipionis in zeer vele
handschriften verspreid en blijkbaar ijverig bestudeerd werd. Deze Macrobius leefde in de 5e
eeuwen behoorde tot de filosofische richting van de Neo-platonisten. Aangezien Cicero zelf
voor de inhoud van zijn voorstellingen uit Platoons-Pythagoreïsche tradities geput had, vond
Macrobius er veel van zijn gading.
De gesprekken ‘Over de staat’, geschreven in 54-52 v. Chr., worden door Cicero gesitueerd in
de dagen van 129 v. Chr., die onmiddellijk voorafgingen aan de tragische dood van Scipio
Africanus Minor, de hoofdsprcker van de dialoog, die aan zijn vrienden tenslotte het
verhaal doet van een wonderlijke droom, die hij in zijn jonge jaren gehad zou hebben en die zijn
hele leven in dienst van de gemeenschap verder had bepaald. Als jeugdig officier had hij - zo
vertelt hij - aan het begin van de 3e Punische Oorlog (149-146 v. Chr.) in Noord-Afrika de
hoogbejaarde vorst Masinissa van Numidië bezocht, die al in de 2e Punische Oorlog Rome’s
bondgenoot tegen Carthago en vriend van de Romeinse aanvoerder Scipio Africanus Maior
geweest was. Deze oudere Scipio, de adoptief-grootvader van Scipio Minor, vormde
vanzelfsprekend het hoofdonderwerp van de gesprekken bij dit bezoek, dat verder ging over de
zorgelijke omstandigheden in de Romeinse staat. Cicero beschrijft bij monde van Scipio Minor
dit bezoek met een exotische sfeertekening, die bij deze ‘oosterse’ vorst paste. De ontmoeting is
zeer emotioneel en geeft de oude Masinissa aanleiding tot een gebed aan de Zonnegod en de
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hcmelingen, naar wie zijn ziel binnenkort hoopt op te stijgen - te ‘verhuizen’. In dit inleidende
verhaal heeft Cicero op suggestieve wijze alle ingrediënten verwerkt die in de erop volgende
nacht aanleiding tot Scipio’s droom geven...
In die droom bevindt diens ziel zich in de hemel, waar de ziel van de oude Scipio, sinds lang
gestorven, hem tegemoet komt en hem in een apocalyptisch verhaal de bestemming van de
mensenziel op aarde en na de dood openbaart. Daarbij grijpt Cicero terug op oude
Pythagoreïsche religieuze voorstellingen omtrent de loutering van de ziel in het aardse leven als
voorbereiding op een rein en goddelijk voortbestaan in de hemelse sferen, van waaruit de ziel bij
de geboorte in het lichaam is afgedaald - de leer van de ‘zielsverhuizing’ dus. In Scipio’s
droomverhaal kan Cicero deze leer dramatiseren als een ‘werkelijke’ ontmoeting en een
‘werkelijke’ be-schouwing van de bouw van de kosmos in zijn eeuwige, goddelijke orde. De
antieke kosmologie was geocentrisch: de aardbol vormde het onbeweeglijke centrum van een
aantal ronddraaiende kristallen bollen, waarin achtereenvolgens de maan, de planeten
Mercurius en Venus, de zon en de planeten Mars, Jupiter en Satumus bevestigd waren; de
buitenste sfeer was de hemelsfeer zelf met de vaste sterren. Cicero buit de tegenstelling tussen de
aardse, ‘ondermaanse’ nietigheid en vergankelijkheid enerzijds en de grootsheid en de eeuwige
orde van de bovenmaanse kosmos anderzijds ten volle uit. Bovendien versterkt hij het
dramatisch effect met behulp van het Pythagoreïsche leerstuk van de ‘harmonie der sferen’, het
accoord dat ontstaat door het langs elkaar glijden van de kristallen bollen, maar dat tijdens het
aardse mensenleven nog onhoorbaar is.
Met één fundamenteel aspect van de Pythagoreïsche leer kon Cicero weinig beginnen: met de
gedachte dat de mens als voornaamste taak op aarde had zijn ziel door filosofische ascese en
beschouwelijk leven op het eeuwige leven voor te bereiden. Zijn werk ‘Over de staat’ is niet op de
‘theoria’, het schouwen van de eeuwige Waarheden van de filosoof, maar op de ‘praxis’, het
politieke leven van de staatsman in dienst van de gemeenschap gericht. Zoals het contemplatieve
leven van de filosoof zijn beloning vond in het schouwen van de kosmische orde, zo had het
actieve leven van de staatsman zijn traditionele beloning in wereldwijde eer en roem, ook na de
dood, bij het nageslacht. Cicero slaat in zijn droom-mythe een brug tussen de ‘vita
contemplativa’ en de ‘vita activa’ door een aards leven tot heil van de gemeenschap te
interpreteren als een orde-scheppende activiteit op aarde naar analogie van de kosmische orde,
die door de opperste godheid in stand wordt gehouden. De beloning voor zo’n staatsman is niet
de beperkte en vergankelijke aardse roem van de vita activa, maar een schouwen van de
kosmische orde, een vita contemplativa, na zijn dood! Daarom is een groot deel van het droomverhaal gewijd aan de ontwaarding, sub specie aeternitatis, van de voor Romeinse begrippen zo
belangrijke roem. Hierdoor krijgt zijn werk over de staat een hoogst onorthodoxe afsluiting,
waarin de doorgaans nuchtere en sceptisch ingestelde Cicero ook boven zichzelf uitstijgt tot het
scheppen van een religieus gestemd visioen, dat hij door de inkleding in een droom toch ‘geloofwaardig’ weet te maken.
De persoonlijke dramatiek in het verhaal komt ook tot uitdrukking in de orakel-achtige
voorspelling over de verdere levensloop en het levenseinde van zijn adoptief-kleinkind waarmee
Scipio Maior begint, en in de emotionele ontmoeting met de ziel van Scipio Minor’s eigen vader
Aemilius Paulus. Op virtuoze wijze tempert Cicero de dramatiek op het moment, waarop hij
Scipio zijn ontstelde vrienden, in wier midden hij het verhaal vertelt, glimlachend tot stilte laat
manen: ‘Sst, wek me niet uit mijn droom’... Naar het slot toe verklinkt het verhaal in de
abstractie van een onsterfelijkheidsbewijs, dat Cicero aan Plato’s Phaedrus ontleent; hij kiest
juist dit bewijs, omdat het op het bewegingsprincipe is gebaseerd en daardoor harmonieert met
de kosmische bewegingen.

Scipio’s droom
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“Toen ik naar Afrika was gekomen om, zoals jullie weten, onder consul
Manius Manilius als krijgstribuun te dienen in het vierde legioen, verlangde ik
vóór alles koning Masinissa te bezoeken, die met mijn familie op goede gronden
zeer bevriend was. Toen ik bij hem arriveerde, omhelsde de oude man mij onder
veel tranen. Na enige tijd zag hij op naar de hemel en zei: ‘Ik dank u, hoog-
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verheven Zon, en u, andere Hemelgoden, dat ik vóór mijn vertrek uit dit leven in
mijn rijk en onder dit dak een Publius Cornelius Scipio aanschouw, wiens naam
alleen al mij verkwikt: zozeer leeft in mijn hart de herinnering voort aan die
voortreffelijke en onoverwinnelijke man’. Daarop vroeg ik hem uit over zijn rijk
en hij mij over onze staat en met veel verhalen over en weer brachten wij die hele
dag door.
Met koninklijke luister onthaald zetten wij vervolgens ons gesprek voort tot
diep in de nacht, waarbij de oude vorst over niets anders sprak dan over
Africanus en zich niet alleen al zijn daden maar ook zijn woorden bleek te
herinneren. Toen wij tenslotte afscheid hadden genomen en ik mij te ruste had
begeven overviel mij, omdat ik vermoeid was van de reis en bovendien zo lang
wakker was gebleven, een ongewoon diepe slaap. Daarin verscheen mij - ik denk
door ons voorafgaande gesprek; onze gedachten en gesprekken veroorzaken
immers vaak in onze slaap zoiets als Ennius over Homerus schrijft, aan wie hij
blijkbaar dikwijls wanneer hij wakker was gedachten en woorden wijdde Africanus in die gestalte die ik beter kende van zijn beeltenis dan van hemzelf.
Toen ik hem herkende, ontstelde ik, maar hij zei: ‘Wees niet bevreesd, Scipio, let
goed op en prent in je geheugen wat ik je ga zeggen.
Zie je daarginds die stad, die door mij weliswaar werd gewongen aan het
Romeinse volk te gehoorzamen, maar die haar oude oorlogen blijft hervatten en
niet tot rust kan komen?’ Hij wees Karthago aan vanaf een hoge, helder verlichte
plaats vol sterren. ‘Deze stad, die je nu nog bijna als gewoon soldaat komt
belegeren, zul je binnen twee jaar als consul verwoesten, en je zult zelf de
bijnaam verwierven die je tot nog toe draagt als erfstuk van mij. Wanneer je dan
Karthago hebt verwoest, de triomf daarvoor hebt gevierd, censor bent geweest
en als gezant Egypte, Syrië, Azië en Griekenland hebt bereisd, zul je nogmaals
bij afwezigheid tot consul worden gekozen en een zeer grote oorlog tot een goed
einde brengen: je zult Numantia verwoesten. Maar wanneer je dan in een
triomfwagen het Capitool opgereden bent, zul je de staat in onrust aantreffen
door de politiek van een kleinzoon van mij. Op dat moment, Africanus, zul je
voor het vaderland het licht moeten laten schijnen van je moed, je talent en je
besluitvaardigheid. Maar ik zie voor die tijd in zeker zin een tweesprong in de
baan van het lot. Want wanneer je leeftijd zeven maal acht afgesloten
zonnekringen zal hebben doorwenteld en deze twee getallen, die beide om
verschillende redenen als volmaakt beschouwd worden, in natuurlijke kringloop
het totaal volgemaakt hebben dat jou door het lot beschoren is, zal heel de
burgerij zich wenden tot jou alleen en tot jouw naam, op jou zullen de ogen
gericht zijn van de senaat, van alle vaderlandslievende burgers, van de
bondgenoten en van de Latijnen. Jij zult de enige zijn op wie het heil van de staat
rust, kortom, jij zult als dictator de orde in de staat moeten herstellen... als je aan
de gewetenloze handen van verwanten ontsnapt.’”
Hier slaakte Laelius een kreet en de anderen zuchtten zwaar, waarop Scipio
glimlachend zei: “Ssst, vraag ik jullie, anders wekken jullie me uit mijn slaap;
luister nog even naar het vervolg...
‘Maar, Africanus, opdat je met des te meer vuur de bescherming van de staat op
je neemt, moet je dit weten: voor allen die het vaderland behouden, gesteund en
vergroot hebben is in de hemel een vaste plaats bepaald, waar ze voor eeuwig een
gelukzalig bestaan genieten. Immers, van alles wat zich op aarde afspeelt, is niets
die hoogste god die het heelal regeert welgevalliger dan de door recht verbonden
verenigingen en woongemeenschappen van mensen die staten worden
genoemd. Degenen die deze staten besturen en in stand houden zijn
3
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hiervandaan afkomstig en keren ook hierheen terug’.
Hoewel ik nog hevig ontsteld was, niet zozeer door vrees voor de dood als wel
voor een aanslag uit mijn eigen familiekring, vroeg ik of hijzelf dan nog in leven
was en mijn vader Paulus en anderen die wij als gestorven beschouwden.
‘Jazeker’, zei hij ‘zij zijn het juist die leven; ze zijn uit de boeien van hun lichaam
als uit een kerker weggevlogen. Jullie zogenaamde leven is daarentegen dood....
Zie, daar komt je vader Paulus naar je toe’. Toen ik hem zag, stortte ik een vloed
van tranen, terwijl hij me omarmde en kuste en me zo het wenen trachtte te
beletten.
Toen ik mijn tranen bedwongen had en weer enigszins kon spreken, zei ik:
‘Zeg me, vereerde en dierbare vader, aangezien dit het ware leven is, zoals ik
Africanus hoor zeggen, waarom blijf ik dan nog op aarde? Waarom haast ik me
niet hierheen, naar jullie toe?’ ‘Zo is het niet’, zei hij. ‘Deze plaats is voor jou
alleen toegankelijk, als de god, aan wie deze hele heilige ruimte die je ziet
toebehoort, je uit die gevangenschap van het lichaam heeft bevrijd. De mensen
zijn namelijk geschapen met de bestemming zorg te dragen voor de bol die je in
het midden van deze ruimte ziet en die aarde wordt genoemd. Hun is een /iel
geschonken afkomstig van die eeuwige vuren die jullie gesternten en sterren
noemen en die, rond en bolvormig, bezield met goddelijke geest, hun banen in
kringloop volbrengen met wonderbaarlijke snelheid. Daarom dien jij, Publius,
en ieder ander die vroom is, je ziel in het lichaam opgesloten te houden. Jullie
mogen niet uit het leven van de mensen vertrekken zonder opdracht van degene
door wie die ziel aan jullie geschonken is, om niet de indruk te wekken, dat jullie
je willen onttrekken aan de taak die de godheid jullie als mensen heeft
toegewezen. Maar evenals je grootvader en evenals ik, je eigen vader, zo moet
ook jij, Scipio, de rechtvaardigheid in ere houden en de plichtsgetrouwe liefde,
die belangrijk is in de verhouding tot ouders en verwanten, maar van het
allergrootste belang tegenover het vaderland. Zo’n leven is de weg naar de hemel
en naar dit gezelschap van degenen die het aardse leven reeds achter zich hebben
en bevrijd van hun lichaam de plaats bewonen die je ziet’ - het was die
schitterend blanke gordel die tussen de sterrevuren oplicht - ‘en die jullie naar
het voorbeeld van de Grieken de Melkweg noemen’.
Van daar uit bekeek ik al het andere en al wat ik aanschouwde maakte op mij
een luisterrijke en wonderbaarlijke indruk. Het waren sterren die wij nooit van
hier uit zien en ze hadden een omvang die wij nooit vermoed hebben. De
kleinste was die bol die, het verst verwijderd vanuit de hemel gezien, het
dichtstbij vanaf de aarde, haar lichtglans van een andere ontvangt. De ronde
sterrelichamen overtroffen de aarde veruit in omvang. Ja, die aarde zelf leek me
nu zo klein, dat ik een lage dunk kreeg van ons imperium, waarmee we als het
ware maar een stipje ervan beslaan.
Toen ik er steeds maar naar bleef kijken, zei Africanus: ‘Zeg eens, hoe lang
blijft je geest nog aan die aarde daar beneden gehecht? Zie je niet, in wat voor
tempel je bent aangekomen? Alles is verbonden in negen kringen of liever
sferen. Een daarvan is de hemelse, de buitenste, die alle andere omvat, de
hoogste god zelf, die de overige insluit en bijeenhoudt. Hierin zijn de banen van
de eeuwig voortwentelende sterren bevestigd. Eronder bevinden zich zeven
sferen die terug draaien in tegengestelde beweging aan die van de hemel. Een
daarvan behoort toe aan het hemellichaam van Saturnus, zoals het op aarde
genoemd wordt. De volgende is die schittering, brenger van voorspoed en heil
aan de mensen, die aan Jupiter wordt toegekend. Dan komt de rossige,
angstaanjagend voor de aarde, die jullie met Mars verbinden. Daaronder wordt
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ongeveer de middehte zone bezet door de Zon, die de overige hemcllichten
leidt, regeert en bestuurt, de geest en het ordenend beginsel van het heelal, zó
groot dat zij alles met haar straling beschijnt en vervult. Haar begeleiden als
metgezellen enerzijds de baan van Venus, anderzijds die van Mercurius. Op de
onderste sfeer beweegt zich de Maan in het rond, die aan de stralen van de Zon
haar glans ontleent. Daaronder is alles sterfelijk en vergankelijk behalve de
zielen, die door de goden aan de mensen zijn geschonken; boven de Maan is alles
eeuwig. Die negende en middelste bol, de Aarde, beweegt niet en is de onderste,
en alles wat gewicht heeft beweegt zich daarheen door zijn zwaartekracht’.
Toen ik van de verbazing waarmee ik dit alles aanzag bekomen was, vroeg ik:
‘Wat is dat? Wat is die luide en lieflijke klank die mijn oren vervult?’ ‘Dat is de
klank’ zei hij ‘die uit een verbinding van ongelijke, maar nietttemin volgens een
bepaalde verhouding verdeelde intervallen teweeg wordt gebracht door de
stuwende beweging van de sferen zelf en die door menging van hoge en lage
tonen een evenwichtig geschakeerde harmonie voortbrengt. Zulke geweldige
bewegingen kunnen niet in stilte voortsnellen en van nature klinken de twee
uiterste sferen enerzijds laag, anderzijds hoog. De hoogste, sterrendragende
baan van de hemel, waarvan de rondwenteling het snelste is, beweegt zich met
een hoog en helder geluid, de onderste, die van de Maan, daarentegen met het
laagste. Want de Aarde, de negende, blijft steeds onbeweeglijk op een vaste
plaats in het midden van het heelal. Die acht banen echter, waarvan er twee
dezelfde natuur hebben, brengen zeven in hoogte verschillende tonen voort, een
getal dat alle dingen verbindt. Kunstenaars hebben dit met snaren en zangen
nagebootst en zich zo de weg terug geopend naar deze plaats, evenals anderen
die zich door hun superieure aanleg reeds tijdens hun mensenleven met
goddelijke zaken hebben beziggehouden.
Van dit geluid vervuld zijn de oren van de mensen er doof voor geworden.
Geen van jullie zintuigen is meer afgestompt, zoals daar waar de Nijl zich bij de
zogeheten Catadupa-cataract van zeer hoge bergen neerstort, het volk dat er
woont door de intensiteit van het geluid het gehoorzintuig mist. Dit geluid is
echter door de zeer snelle rondwenteling van het heelal zó luid, dat de oren van
de mensen het niet kunnen bevatten, zoals jullie evenmin rechtstreeks naar de
zon kunnen kijken, omdat de zonnestralen te sterk zijn voor jullie gezichtsvermogen’.
Ondanks mijn bewondering voor dit alles zochten mijn ogen steeds weer de
aarde. Toen zei Africanus: ‘Ik bemerk, dat je nog altijd je blik naar de zetel en
woonplaats van de mensen blijft richten. Als die je klein lijkt - w^at ze ook is -,
houd dan steeds het oog gericht op deze hemelsferen en veracht dat aardse
daarginds. Immers, welke vermaardheid onder de mensen of welke
begerenswaardige roem kun je bereiken? Je ziet, dat op aarde slechts hier en daar
gewoond wordt op plaatsen van geringe omvang, en dat tussen die ‘vlekken’
uitgestrekte woestenijen liggen; voorts, dat de mensen de aarde niet alleen met
dusdanige onderbrekingen bewonen, dat onder henzelf niets van de ene
samenleving tot de andere kan doordringen, maar dat ze ten opzichte van jullie
deels ‘tegenwoners’, deels ‘omwoners’, deels zelfs tegenvoeters zijn. Bij hen
kunnen julie in elk geval geen roem verwachten.
Ook kun je waarnemen, dat diezelfde aarde als het ware omwonden en
omgeven is door bepaalde zones, waarvan, zoals je ziet, de twee uiterste, die aan
weerszijden op de hemelpolcn steunen, door ijzige kou bevroren zijn, terwijl de
grootste in het midden door de hitte van de zon wordt verschroeid. Twee zones
zijn bewoonbaar; daarvan heeft die zuidelijke, bewoond door jullie
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‘tegenwoners’, niets met jullie volk te maken. En die andere, de noordelijke, die
jullie bewonen, kijk toch eens, hoe gering het gedeelte ervan is dat jullie aangaat.
Heel die door jullie bewoonde wereld, smal aan de boven- en onderkant, breder
aan de zijkanten, is immers in zekere zin een eilandje, omspoeld door de zee die
jullie op aarde de Atlantische, de Grote, de Oceaan noemen; je ziet echter, hoe
klein deze is in weerwil van zo’n grootse naam.
Heeft ooit vanuit deze bewoonde en bekende gebieden jouw naam of die van
één van ons de Kaukasus, die je hier ziet, kunnen overtrekken of de Ganges daar
kunnen overzwemmen? En wie zal in de overige streken in het uiterste oosten of
westen, noorden of zuiden jouw naam horen? Als dat allemaal is weggesneden
zie je ongetwijfeld, hoe beperkt het gebied is waar jullie roem zich wil
verbreiden. En de mensen zelf die over ons spreken, hoe lang zullen ze dat doen?
Zelfs indien dat nageslacht van toekomstige mensen de lof van ieder van ons
zonder onderbreking van vader op zoon zal willen doorgeven, dan kunnen we
toch ten gevolge van overstromingen en wereldbranden, die op zekere
tijdstippen moeten plaatsvinden, niet alleen geen eeuwige, maar zelfs geen
langdurige roem verwerven. Wat heeft het trouwens voor belang, dat de mensen
na ons over je zullen spreken, terwijl dat niet gedaan is door degenen die vóór
ons geboren zijn - mensen, niet minder in aantal en zeker beter dan de huidige
generatie? Dit alles te meer, waar zelfs bij hen, door wie onze naam gehoord kan
worden, niemand de herinnering van ook maar één jaar kan bereiken... De
mensen meten immers gewoonlijk het jaar slechts af naar de terugkeer van de
zon, van één hemellichaam dus. Maar pas wanneer alle hemellichamen zijn
teruggekeerd naar de plaats vanwaar ze eens vertrokken zijn, en met lange
tussenpozen dezelfde constellatie van de gehele hemel opnieuw tot stand
hebben gebracht, dan kan men naar waarheid spreken van de kringloop van een
jaar. En ik durf nauwelijks te zeggen, hoeveel generaties van mensen zo’n jaar
omvat. Eens, toen de ziel van Romulus in deze ruimte doordrong, zag men op
aarde de zon verduisteren en doven, welnu, wanneer de zon aan dezelfde kant en
op hetzelfde tijdstip opnieuw zal verduisteren, dan pas zijn alle hemellichamen
naar hun uitgangspunt teruggekeerd en moet je het jaar als voltooid
beschouwen; weet echter, dat van dit jaar nog niet het twintigste deel is
verlopen.
En daarom, als je wanhoopt aan je terugkeer naar deze plaats, waarop heel het
streven van grote en voortreffelijke mannen gericht is, hoeveel is dan die roem
van de mensen waard, die zich ternauwernood over een klein deel van één jaar
kan uitstrekken? Als je dus je blik omhoog wilt richten en deze verblijfplaats en
eeuwige woning wilt beschouwen, zul je je niets aantrekken van gepraat van de
massa en je zult evenmin de hoop op je welzijn stellen in beloningen van mensen.
De deugd zelf dien je door haar eigen verlokkingen naar ware eer te trekken.
Laten anderen maar zien, wat ze over je zeggen. Praten zullen ze wel, maar al
dat spreken blijft beperkt tot de engte van de gebieden die je ziet; nooit was het
over iemand van blijvende duur, het wordt begraven met de ondergang van de
mensen en door de vergetelheid bij het nageslacht uitgevaagd’.
Toen hij dit gezegd had, zei ik: ‘Wel, Africanus, als het waar is, dat voor
mensen die het vaderland goede diensten hebben bewezen om zo te zeggen een
weg naar de hemelpoort openstaat, zal ik, hoewel ik van jongs af aan, tredend in
uw sporen en in die van mijn vader, uw beider eer niet verzaakt heb, mij nu met
des te meer waakzaamheid inspannen, nu mij zo’n grote beloning in het
vooruitzicht is gesteld’. Waarop hij zei: ‘Ja, span je maar in en besef, dat niet jij
sterfelijk bent, maar dit lichaam. Jij bent immers niet degene die zichtbaar is in

27

28

29

deze gestalte, maar de ziel van iedere mens, dat is zijn ware ik, niet die gedaante
die met de vinger kan worden aangewezen. Weet dus, dat je een god bent, in
zover god is wat levenskracht heeft, wat voelt, zich herinnert en vooruitziet, wat
dit lichaam, waarover het de leiding heeft gekregen, bestuurt, regelt en beweegt
op dezelfde wijze als die hoogste god deze wereld. Zoals de ten dele sterfelijke
wereld bewogen wordt door die eeuwige god zelf, zo wordt ook het vergankelijke
lichaam bewogen door een onsterfelijke ziel.
Want wat zich steeds beweegt, is eeuwig; wat echter iets anders beweging
verschaft en zelf van buitenaf wordt aangedreven moet, wanneer de beweging
eindigt, zijn leven beëindigen. Alleen datgene dus wat zichzelf beweegt, houdt,
omdat het nooit door zichzelf in de steek wordt gelaten, ook nooit op zich te
bewegen, ja zelfs is dit de bron, het begin van beweging voor al het andere dat
bewogen wordt. Het begin nu heeft geen oorsprong; want uit het begin ontstaat
alles, zelf kan het daarentegen uit niets anders ontstaan, zou het een andere bron
van ontstaan hebben, dan zou het immers geen begin zijn; maar als het nooit
ontstaat, vergaat het ook nooit. Want een begin zal, eenmaal te niet gedaan, zelf
niet meer uit iets anders herboren worden en evenmin uit zichzelf iets anders
scheppen, in zover het noodzakelijk is, dat alles uit een begin ontstaat. Zo komt
het, dat het begin van een beweging afkomstig is van datgene wat zelf door
zichzelf wordt bewogen; en dat kan niet geboren worden of sterven; anders zou
heel de hemel en heel de natuur noodzakelijkerwijze ineenstorten en tot stilstand
komen en zij zouden geen enkele kracht meer kunnen vinden, waardoor
zij opnieuw tot beweging worden aangedreven.
Nu dus duidelijk is, dat datgene eeuwig is wat door zichzelf wordt bewogen,
wie is er die zou bestrijden dat deze natuur aan de zielen is toebedeeld?
Onbezield is immers alles wat door een impuls van buitenaf wordt aangedreven;
wat daarentegen bezield is, dat wordt door een eigen innerlijke beweging
voortgedreven; want dit is de eigen natuurlijke kracht van de ziel; en als zij van
alles het enige is dat zichzelf beweegt, is zij zeker niet geboren en blijft zij eeuwig
bestaan.
Deze ziel moet jij bezig houden met de edelste werkzaamheden! Welnu, de
edelste zorgen richten zich op het heil van het vaderland. Wanneer de ziel zich
daarin voortdurend energiek heeft geoefend, zal zij sneller naar deze
verblijfplaats, haar eigen woning, toevliegen; en ze zal dat met meer gemak
doen, indien ze zich reeds tijdens haar opsluiting in het lichaam naar buiten
wendt en door beschouwing van de wereld daarbuiten zich zo veel mogelijk aan
het lichaam onttrekt. Want de zielen van hen die zich aan lichamelijk genot
hebben overgegeven en zich als het ware dienaren daarvan betoond hebben en
die door de drang van hun aan genot verslaafde lusten de rechtsorde van goden
en mensen hebben geschonden, blijven na hun ontsnapping uit de lichamen
dicht langs de aarde rondzweven en ze keren pas na een rusteloze rondgang van
vele eeuwen naar deze plaats terug’.
Hij verdween; ik ontwaakte uit mijn slaap.”

Literatuur
Wie meer wil weten over het Somnium Scipionis kan terecht bij de recente bundel Utrechtse Bijdragen
tot de Mediëvistiek, VI: Visioenen (red. Stuip en Vellekoop), Utrecht, Hes 1986, waarin H. L. W.
Nelson op p. 54 e.v. over Cicero’s Somnium (en over Vergilius Aeneis VI) schrijft en daaraan
een uitvoerige literatuurlijst toevoegt.
De vertaalster is de inleider dankbaar voor zijn waardevolle suggesties ten aanzien van de vertaling.
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Antieke
zelfdoding
tussen honor
en horror
Anton J. L. van Hooff

animal suïcidale
Op een vroeg moment in het bestaan dringt zich aan ieder mens het besef op dat hij
moet leren leven met de dood. Bij mijn dochter Claudia daagde dat ontstellend inzicht
hij een babbel op de bedrand: ‘Jij en ik gaan niet dood, hè papa?’ Wat kun je tegen zo’n
kleuter, die waarschijnlijk de dood van een huisdier op zichzelf betrokken heeft, anders
mompelen dan: eerst zullen opa en oma gaan, dan papa en mama en dan pas, na een
onvoorstelbaar lange rijd komt de beurt aan jou en je zusjes...?
Moet enig dier zo tragisch de symbiose met de dood aangaan? Nee, zegt Flavius
Josephus, er is geen dier dat naar de dood verlangt of zichzelf de dood aandoet.
Zelfmoord leek de veertig gezellen van Josephus die in een cisterne scholen onder het
ingenomen Jotapata, de enige uitweg. Maar hijzelf, kommandant van de Joodse
opstandelingen in Galilaea pleitte ervoor zich aan de genade van Vespasianus toe te
vertrouwen. Op listige wijze wist hij althans zijn eigen leven te redden. Later heeft hij
zijn keuze voor het onheroïsch voortleven moeten verdedigen tegenover geloofsgenoten. De existentiële worsteling heeft haar sporen nagelaten in het werk van
deze beschermeling van de Flaviërs: in de schildering van de tragische zinloosheid van
de collectieve massamoord van Massada, in de weergave van zijn eigen rede tot de
belegerden van Jeruzalem om zich als volk toch niet te vernietigen en zeker ook in de
stilering van zijn eigen pleidooi in de krochten van Jotapata (Joodse Oorlog 8,5): de
mens mag niet zelf beschikken over het lichaam, dat een geschenk is van God.
Zelfdoding is een zonde tegen God die de onsterfelijke ziel aan een vergankelijk
lichaam heeft toevertrouwd. Het lot in eigen hand te nemen is te vergelijken met het
onrecht dat een slaaf begaat tegenover zijn meester als hij de benen neemt.
Josephus’ betoog is een merkwaardige amalgaam van Joods en Grieks gedachtengoed: de zielen worden via een hemelse recycling in heilige lichamen gestort. Zelfmoord is ook verre van heldhaftig: de stuurman brengt toch ook niet eigenhandig zijn
schip tot zinken uit angst voor de storm? Wijze wetgevers hebben sancties gesteld op
zelfdoding; bij de Joden moet de zelfmoordenaar tot zonsondergang vóór de stad
blijven liggen. Er zijn zelfs volkeren, zo zet Josephus zijn invectief voort, waar de
rechterhand van de zelfdoder wordt afgehakt, omdat die als vijand tegen de eigen
persoon optrok. Uit dit argument blijkt overduidelijk dat Josephus zijn klassieken
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kent; die praktijk bestond in Athene (Aischines III 244). Voor de Apologia pro vita
(sua) putte Josephus uit het rijke arsenaal van antieke contra-argumenten. Een
principiële verwerpingsgrond staat nog niet tot zijn beschikking, namelijk: zelfdoding
is moord. Pas Lactantius en Augustinus zullen het ‘Gij zult niet doden’ verwijden tot:
‘Wie zichzelf doodt, is een mensdoder’ (qui se ipsum occidit, homicida est; De Civitate
Dei 1,17).

totidem verba quot viae ad mortem
Naar het woord homicida is de moderne terminus technicus gemodelleerd: suicide
wordt als savant neologisme in 1737 door abbé Desfontaines aan het Frans toegevoegd.
Caramuel geeft het, ook in de achttiende eeuw, ‘terug’ aan het Latijn: Quaestio de
suicidio. Grieks en Latijn hadden geen technische term met de sinistere klank van onze
zelfmoord/suicide. In een breed scala fungeren allerlei variaties van ‘vrij/eigenhandig/zcltgekozen sterven’: idios, authairetos, autagretos, automatos thanatos;
heauton diachrasthai, apokteinein, exagagein, diaptheirein, prohienai; apallattesthai tou
biou; autocheir, authentes (maar dit predikaat kan ook worden gebruikt voor iemand die
eigen familie doodt); mors voluntaria; mortem/letum/necem sibi consciscere/adsciscere;
manus sibi inferre; de se statuere, sponte exire; vim vitae suae in/adferre; se emittere; se
privare anima; animam claudere; discedere e vita; finem vitae facere; spiritum
elidere/finire; morti se obicere; fugere in mortem, vitam finire; se vita interimere. Seneca
zegt dat er ‘net zoveel wegen naar de dood zijn’ (totidem viae ad mortem) met een
variant mag gezegd worden dat er in het Grieks en Latijn evenzovele woorden als
wegen zijn. Betekent die relatieve rijkdom aan terminologie dat zelfdoding in de
antieke wereld tamelijk normaal en zelfs eervol was? Ik wil in dit stuk laten zien dat de
overvloed van eufemismen een verlegenheid maskeert die in alle lagen van de antieke
mentaliteit aanwijsbaar is; verschijningsvormen van suicide in de antieke wereld
büjvcn hier buiten beschouwing; dat is onderwerp van een elders te verschijnen stuk*.

Romana morte
De virtuoze schilderstijl van Tacitus is vooral, denk ik, verantwoordelijk voor het
moderne idee dat zelfdoding in de antieke wereld frequent voorkwam en werd
gerespecteerd. Piso is zelfs op de televisie geweest: Robert Gravcs had de Annales bij
de hand toen hij de betreffende passage van I Claudius schreef: ‘En terwijl hij de
hernieuwde beschuldigingen, de verbitterde redevoeringen van senatoren, de
vijandige uitvallen van alle kanten tot het bittere einde gelaten over zijn hoofd liet
komen, bracht niets hem meer van zijn stuk dan de aanblik van Tiberius, die hij daar
zag zitten, zonder medelijden, zonder toorn, verstard en gesloten, om aan geen enkele
gemoedsaandoening de vrije loop te laten... en hij het krieken van de morgen vond men
hem met doorboorde strot; zijn zwaard lag op de vloer’, (ven. J. W. Meijer, Haarlem
1970, Ann. 3,15 e.v.).
Wie vergeet ooit hoc Seneca echt Romeins en filosofisch probeerde te sterven? Zijn
oude aderen voerden niet genoeg bloed naar de incisie, zodat een vatenverwijdend bad
nodig was (Rubens laat - naar de hygiënische gewoontes van zijn tijd? - de oude
wijsgeer met zijn voeten in een teiltje staan). Tenslotte waren er nog drastischer
methoden nodig (Ann. 15,61 e.v.). Zo lijken de zelfmoorden zich aaneen te rijgen in,
wat Tacitus zelf noemt, ‘één voortdurende slachting” (caede continua). Met die
uitdrukking opent hij een reeks die begint met het geval van Pomponius Labeo en zijn
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vrouw Praxea, die zich de aderen openen. Tacitus legt uit dat vrees voor de beul, het
behoud van een eervolle begrafenis en het van kracht blijven van testamenten (dus
voorkoming van confiscatie) ‘dergelijke manieren van sterven’ (eius modi mortes)
aantrekkelijk maakten, ‘een premie om haast te maken’ (pretium festinandi) zegt het
grimmige Taciteïsme.
In een lijst die Yvonne Grisé heeft aangelegd van Romeinse zelfmoorden ‘ab urbe
condita’ tot A.D. 192 vertegenwoordigen die ‘suicides imposés’ en gevallen van
‘prévenir une condamnation’ bij Tacitus ruim 60 van de 310 meldingen; ze nemen dus
wel een onevenredig groot deel van de overlevering in beslag, maar als statistische
indicatie hebben ze geen betekenis. Vergelijkende studies tonen aan dat de relatieve
frequentie van zelfdoding onder lagere sociale klassen het hoogst is, maar de top steelt
natuurlijk de ‘show’. Die zelfdoding van de Romeinse aristocraat heeft wel iets van
Japanse hara-kiri. Het ritueel is zo vertrouwd dat de grote spotter Petronius tegenover
de tragedie van Seneca zijn eigen burleske opvoert: hij opent en sluit de aderen
afwisselend, wil niet weten van gesprekken over de onsterfelijkheid van de ziel, maar
laat zijn vrienden kouten en wufte liedjes zingen (Ann. 16,19). Deze relativering van de
extreme daad heeft zijn echo’s bij Martialis: ‘Ik houd niet van de held die zijn reputatie
koopt met gemakkelijk vergoten bloed’ (1,8) en ook de martiale zelfmoord lokt spot uit:
Fannius pleegde zelfmoord om aan de vijand te ontkomen. ‘Nu vraag ik je, is dat geen
waanzin, dood te gaan om niet te moeten sterven?’ (2,80). Maar Martialis kan zich ook
conformeren aan de officiële ideologie: Festus had een gezwel in de hals en besloot tot
afdaling naar de Styx. Hij deed dat niet door gif of door voedsel te weigeren, maar ‘aan
rijn onberispelijk leven maakt hij een einde door een Romeinse dood’ (Romana morte;
1,78).

de mythische strop en het epische zwaard
In de wereld van mythologie en epos, domeinen van dromen en van nachtmerries,
komt zelfdoding ook al voor in een ambiguïteit. Huiver spreekt uit het verhaal van
Arachnè: toen Pallas Athene het weefsel van haar rivale had vernield, greep Arachnè in
dépit naar de strik. De mythe van de hybris krijgt een aitiologisch slot: Athena laat haar
eeuwig hangen als spin (Ovidius, Metamorphoses VI ± 135). Een andere mythe met het
motief van zelfdoding ‘verklaart’ zelfs een ritueel: Erigonè heeft uiteindelijk haar vader
Ikarios gevonden, gedood door de mannen die meenden dat de nieuwe drank wijn die
hij hun had toegediend, gif was geweest. Het meisje verhangt zich aan de boom waar-önder zij het lijk aantrof. Sindsdien wordt op het feest van de Anthesteria de A iora (het
schommelen) toegepast: poppen aan bomen opgehangen worden gezwaaid in een
ceremonieel dat wel geïnterpreteerd is als verzoenend, kwaad afwendend of als een
relict van de cultus van de oude Aegeïsche vruchtbaarheidsgodin, de Thea
Apangchomenè, Godin-die-zich-verhangt, zoals Nilsson heeft betoogd (Griechische
Feste 1906). Nog in de tweede eeuw na Christus komt Pausanias in Arkadia de bevreemdende voorstelling van Artemis Apangchomenè, Artemis-die-zich-verhangt,
tegen (8,23, 6-7): kinderen hadden spelenderwijs een touw om de nek van het beeld
geslagen, waarop ze door woedende bewoners van de omgeving waren gestenigd. Een
orakel had hen gedwongen de kinderen eervol te begraven en hun jaarlijks dodenoffers
te brengen. De zo ontstane voorstelling van Artemis-in-de-strik wordt door Helen
King gezien als symbool voor de maagdelijke dood: de godin onttrekt zich voorbeeldig
door de dood die het lichaam intact laat, aan het lot van iedere vrouw die ‘Bound to
bleed’ is in de Griekse voorstelling.
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In ieder geval is er mythische legitimatie voor het gebruik van de strop door
vrouwen. Als Thisbe zich in het zwaard
stort, kon dat alleen gebeuren omdat
Pyramus’ ijzer ‘dat nog lauw was van
bloed’ rondslingerde. Het meisje moet
zich ‘vermannen’ om naar dat viriele
middel te grijpen: ‘De liefde zal mij
sterkte tot steken (in vulnera vires) geven’
(Ov.Met. IV 150). Het doet niet af aan de
episch-tragische allure van figuren als
lokaste en Antigone dat zij zich verhangen.
Maar voor Haimoon komt de ‘linnen
sluier als strop’ als doodsinstrument niet
Thisbe stort zich in het zwaard van Pyramus,
illustratie uit een serie afbeeldingen bij Ovidius’
in aanmerking. Bij de aanblik van zijn
Metamorphoses,
Plantijn-Moretus,
Antwerpen
verloofde Antigone trok hij zijn ‘twee1591.
snijdend zwaard’ en dreigde er zijn
vader Kreoon mee. Die rende weg... ‘toen keerde zijn woede zich tegen hemzelf
(Sophokles, Antigone ± 1235). We zitten hier verrassend dicht bij moderne psychologische verklaringen van zelfmoord als daad van woede die geen uitweg kan vinden;
met name vrouwen zouden om die reden zichzelf doden omdat ze de woede over een
verkrachting niet kunnen verkroppen.
Romeinse vrouwen hebben in Lucretia het voorbeeld van virtus: bij haar was
volgens Valerius Maximus (VI 1,1) door een speling van de natuur een mannelijke ziel
in een vrouwelijk lichaam terecht gekomen. Zij boet haar ‘objectieve’ schuld uit met
het mannelijke steekwapen en ze hanteert het ijzer niet in huwelijksverband zoals bij
Labeo en Praxea of Arria en Paetus. Maar zelfs Lucretia als toonbeeld van vrouwelijke
voortreffelijkheid ontkomt niet aan ontmythologisering: als Augustinus de dreiging
van verkracht te worden als geldig zelfmoordmotief afwijst voor christinnen, komt hij
ook te spreken over Lucretia. Buitengewoon kwaadaardig suggereert hij een
‘subjectieve’ schuld van haar: zij had de verkrachting misschien toch een beetje lekker
gevonden... (Civ. Dei 1,20).
De meest exemplarisch heroïsche zelfmoord is die van Ajax. Hij heeft zo zijn gezicht
verloren omdat de wapens van Achilles aan zijn neus zijn voorbijgegaan, dat hij zich in
het zwaard stort. Schokkend en tegen de toneelregels in die wij als klassiek
beschouwen, laat Sophokles niet een bode van de daad berichten, maar heel Senecaans
wordt de zelfmoord op het toneel getoond, na een toespraak tot het ‘lieve zwaardje’.
Maar zelfs binnen deze tragedie verraadt een cumulatie van motiveringen de onzekerheid. Hoofdargument is de onverdraaglijke ‘shame’; Ajax is in zijn waardigheid te zeer
aangetast: ofwel eerzaam leven of eerzaam sterven, dat is de noodzaak voor een edel
man (470/480). Maar het complementaire motief van de waanzin vertroebelt het
beeld: in een vlaag van verstandsverbijstering, die het gevolg was van de schending van
Ajax5 superego, heeft de held huisgehouden onder een kudde schapen in de mening dat
hij tegen Grieken woedde: daarom kan hij hun (ook) niet onder ogen komen. En met
zijn dood - een derde argument - zou hij ook nog wraak nemen, omdat de Grieken dan
pas zijn kracht zouden missen. Uiteindelijk erkent de tragedie wel het volmaakte
heidendom van Ajax, hij was geheel edel, zegt zijn broer Teukros in het slotwoord,
maar zijn vrouw Tekmessa uit in haar verdriet kritiek: ‘mij is zijn sterven bitter, voor
hen (Grieken) zoet, voor hemzelf een opluchting’ (966/7).
De erkenning van Ajax als de volmaakte heros, ook/juist in zijn laatste daad, wordt
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Zelfmoord van Lucretia na verkrachting (links
door venster zichtbaar), Israhel van Meckenem (†
1503) ±1500, kopergravure, Koninklijke Bibliotheek Albert I (Prentenkabinet), Brussel.

Een renaissancistische Lucretia van Allen Claesz
(± 1520-1555), kopergravure. Museum Boymansvan Beuningen, Rotterdam.

zichtbaar op Attische vazen waarop zelfdoding zonder terughoudendheid is afgebeeld
(zie omslagfoto). Ajax had een speciale betekenis voor Attika: hij had zijn naam
gegeven aan de enige phyle die Kleisthenes niet naar een inheemse held noemde
(Herodotos 5,66). Demosthenes roept later die phyle op zich de naam waardig te
betonen en de Anthologia Palatina bevat een epigram voor de graftombe van Ajax:
‘dien Moira doodde, zich zowel van zijn hand als van zijn zwaard bedienend’ (7,148).
Zelfs het Ajaxverhaal heeft relativerende varianten: de ziener Kalchas zou hebben
geboden de dode Ajax te begraven ‘omdat het niet passend was dat zij die zichzelf
hadden gedood, door middel van vuur de laatste eer kregen’ (Philostratos, Heroïkos 35,
15). In de afwijkende versies van de oude verhalen zijn vaak interessante herinterpretaties aanwezig: zo zou volgens Philostratos, tweede eeuw na Chistus, Priamus’
‘ dochter Polyxena niet op het graf van Achilles zijn geofferd, maar zij zou zich - meer
romantisch - in het zwaard hebben gestort uit liefdesverdriet (Heroïkos 51,2-6). Maar
we zitten dan al in een tijd die bijvoorbeeld via de roman vertrouwd is met de zelfdoding om het verlies van een geliefde; het ruwe epische verhaal wordt gehumaniseerd.
Haast potsierlijk, maar onderstreping van her geldend waardensysteem van epostragedie, is de verklaring die Oidipous moet geven van het feit dat hij niet zelfmoord
heeft gepleegd: dan zou hij - shame! - in de Hadcs zijn ouders onder ogen moeten
komen! (Soph. Oid. 1369).
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iactatione ut quidam pbilosophi
Naar zijn aard geeft de mvthc geen pasklare antwoorden op menselijke
levensvragen. De filosofie doet dat wel: Cato en Seneca ‘beleven’ hun Stoïsche
levensvisie in hun suicide. Seneca had als jeugdig astmalijdertje vaak gespeeld met de
gedachte aan zelfmoord, maar de gedachte aan zijn liefdevolle oude vader hield hem
tegen (Ep. 78, l -2). Hij geeft in zijn talrijke beschouwingen in de brieven aan Lucilius
dus meer dan de traditionele Stoïsche leer: ‘Wij zijn in niemands macht, zolang de
dood in onze macht staat’. De Stoa gaat heel ver in het legitimeren van zelfmoord, als
de kwaliteit van het bestaan in het geding is. Haar stichter Zeno had na een lange ziekte
tenslotte voedsel geweigerd. Toen hij op het eind van zijn leven een val maakte en met
zijn hand de aarde aanraakte, zei hij: ‘Ik kom al uit vrije wil, waarom moet je (aarde) mij
dan roepen?’ (Diogenes Laërtius, Levens van filosofen VII 29-31). Het weigeren van
voedsel, inedia (Grieks: apokarterein), kan gelden als het filosofisch equivalent van het
heldenzwaard. Een van de weinige keren dat Loekianos niet spot, is als hij de dood van
wijsgeer Demonax beschrijft (Demonax 65): ‘Zodra hij voelde dat hij zichzelf niet meer
kon helpen, reciteerde hij voor zijn vrienden de verzen die de heraut bij de publieke
spelen declameert: ‘Geëindigd zijn de spelen , verdiend /ijn de prijzen; vrienden, laten
wij gaan: het is tijd om af te reizen!’.
Sommige groepen gaan veel verder dan de tolerantie en de legitimering die de Stoa
tegenover zelfdoding demonstreert. Ten tijde van Augustus pleegt de Indiër
Zarmanochegas ostentatief zelfmoord in Athene (Strabo XV 1,73). Een dergelijk
‘exotisch’ gedrag zou door sommige Cyrenaïci en Cynici zijn vertoond of minstens
aangeprezen. Hegesias, bijnaam Peisithanatos = doodsdrammer, zou in het Ptolemeïsch
Egypte zijn standpunt in disputen zo goed hebben verdedigd dat velen zich de dood
aandeden; hij kreeg een ‘Berufsverbot’ van de regering. Van zijn hand verscheen een
Cyrenaïsch boek Job, de Apokarteroon: vrienden proberen een man af te houden van
media; hij toont de onzin van hun standpunt aan door alle ‘incommoda’ van het
menselijk leven op te sommen (Cicero, Tusculanae 1,34). In dezelfde passage meldt
Cicero het fatale succes van het boek van Plato: na lezing stortte Kleombrotos zich van
een muur in zee: slaat het betreffende spotepigram van Kallimachos in de Anthologia
Palatina (VII 471) op een concrete gebeurtenis of gaat het om een algemene wrevel
tegen de bespiegelingen van filosofen?
Kleombrotos had er overigens verstandig aan gedaan niet ‘vir unius libri’ te blijven: als
hij naast de Timaios (dat is het boek) ook de Wetten had gelezen, was hij wel op zijn
muurtje blijven zitten. Daarin verwijst Plato zelfmoordenaars naar de anonimiteit:
naamloos zullen ze worden begraven (IX 873 C-D). In het algemeen wijzen filosofieën
en religies met de meest uitgewerkte hiernamaalsvoorstellingen zelfdoding met de
grootste verbetenheid af: de Neoplatonicus Plotinos: men mag de ziel niet
gewelddadig van het lichaam scheiden; dat zou een verstoring van de harmonie en van
de beschikte levenstijd (heimarmenos chronos) zijn.
Wat voor heerlijks stelde Eleusis aan zijn mysten niet in het vooruitzicht? Daarom
vroeg de hondse Diogenes aan de priester waarom hij het offermes niet in zijn eigen
bast joeg (Diog. Laërt. VI 4). Diogenes was goed voor menig dodelijk woord. Toen
Antisthenes doodziek was, reikte de Cynicus hem ook een dolk: ‘Voor het geval dat je
hulp van een vriend nodig hebt’ (Julianus, Rede tegen de onbeschaafde honden P. 181 B)
en op een andere plaats in dezelfde rede van de Afvallige: ‘Van de liefde verlost de
honger, als men die niet kan aanwenden, de strop\ Hier mengt zich misogynie in het
pleidooi voor de vrije dood. Toen Diogenes een stel vrouwen zag die zich verhangen
hadden, zei hij: ‘Had elke boom maar zulke vruchten’. (Diog. L. VI 52).
Van een hele reeks wijsgeren wordt bericht dat zij - wel op zeer hoge leeftijd -ero
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seinde hebben gemaakt aan hun leven: Demokritos, Anaxagoras, Speusippos,
Diogcncs, Zeno, Epikouros, Kleanthes en Empedokles; deze laatste sprong in de
krater van de Etna of - volgens ‘debunker’ Diodoros van Ephesos - ordinair door
verhanging. Ook Pythagoras stierf door het weigeren van voedsel, hoewel zijn zieleleer
haaks stond op een dergelijk hanteren van eigen lot: zijn leerling Philolaös had wetten
tegen zelfdoding uitgevaardigd, het enige voorbeeld van een echte staatsbemoeiing
inzake suicide. Zo kan men zich meer verkneukelen in tegenstellingen tussen leer en
leven: in de Ethika Nikomacheia stelt Aristoteles zelfdoding aan de kaak als een vorm
van lafheid (III 7). De daad brengt ook een zeker verlies van waardigheid (tis atimia)
omdat iemand die zichzelf doodt op een bepaalde manier de polis onrecht doet (V 15).
Dat onrecht begaat hij dan tegen de wetten van de staat in, want de wet schrijft wel
ïnoed voor, maar niet zelfmoord. En wat de wet niet voorschrijft, zegt Aristoteles hier
wel heel totalitaristisch, verbiedt zij. Ergo: de man zie zichzelf de keel afsnijdt, doet
onrecht en wel tegen de staat (V 11). Ook langs een andere weg komt Aristoteles tot
veroordeling: onder mensen met een gedepraveerde vorm van eigenliefde rekent hij
nog - als derde kategorie - de gevaarlijke gewoontemisdadigers die aan het leven willen
ontsnappen door zelfmoord te plegen (IX 4). Maar ook Aristoteles slaat de hand aan
zichzelf.
Filosofen vormen een erkende risicogroep: onder de excusabele gevallen van
zelfmoord neemt het Romeinse recht op als men ‘uit vertoon zoals sommige filosofen’
een einde aan zijn leven maakt (Digesta 28, 3, 6, 7): iactatione ut quidam philosophi.
de antieke nachtwakerstaat en zelfdoding
Filosofen krijgen gelukkig maar zelden de gelegenheid een staat in te richten: de
stichters van de beste staat zijn volgens Poppers The Open Society and Its Enemies het
grootste gevaar voor de individuele vrijheid. De echte antieke staat streeft niet naar
liet geluk van zijn burgers; met betrekking tot zelfdoding demonstreert hij dan ook
grote terughoudendheid. Er bestaan hier en daar conventies die getuigen van huiver:
op Cyprus zou het lijk van een zelfmoordenaar in de natuur zijn geworpen (Dio
Chrysostomos LXIV 3), evenals in Thebe, maatregelen die hun pendant hebben in
Athene waar volgens het al aangehaalde woord van Aischines de hand van de
zelfmoordenaar werd afgehakt en apart begraven, net als vallende voorwerpen die
schuldig waren aan de dood van een mens: we zitten hier duidelijk in de sfeer van
magisch ontzag. Ploetarchos vertelt dat in zijn tijd de kleren en de stroppen van hen die
zich verhangen hadden, een aparte begraafplaats hadden bij de tempel van Artemis
Aristoboulè in Athene (Leven van Themistokles 22). Allerlei angsten heersen bij de
-achterblijvers: zelfmoordenaars worden door hun verwanten bij dodenmalen niet met
name aangeroepen, vertelt de dromenuitlegger Artemidoros terloops (1 ,4).
Ook in het vroege Rome heerste een taboesfeer rond de zelfdoding. Bij de zelfmoord
van Amata in de Aeneïs 12,603 tekent commentator Servius aan dat zij volgens een
andere lezing niet de ‘strik van de afzichtelijke dood’ (nodum informis leti) gebruikte,
maar door inedia stierf; ‘men moet weten dat er in de priesterboeken was bepaald dat
degene die door de strop het leven had beëindigd, onbegraven werd weggeworpen’.
Ten overvloede betitelt Servius de dood door verhanging nog eens als mors
infamissima. Van Tarquinius Superbus vertelt hij: toen hij het volk had gedwongen
rioleringen te maken en velen zich om dit onrecht door verhanging doodden, bepaalde
hij volgens Cassius Hemina dat hun lichamen aan het kruis moesten worden geslagen.
Pas toen is het als schandelijk beschouwd zichzelf de dood aan te doen.
Ook Plinius signaleert een afstand nemen van de lichamen van zelfmoordenaars
(Nat. Hist. 36, 24, 3) in het oude Rome. In het Rome dat we historisch veel beter in het
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vizier hebben zien we een heel pragmatisch gedrag van de gemeenschap tegenover
het fenomeen. Ook moderne levensverzekeringspolissen bevatten kleine lettertjes
waarin zelfmoord als uitsluitingsgrond wordt genoemd; zo hebben leden van het
begrafenisgenootschap van Lanuvium geen rechten meer in geval van een zelfmoord
‘om welke reden dan ook’. De Romeinse staat moet wel een onderscheid maken tussen
de verschillende gronden voor suicide, maar hij treedt met grote terughoudendheid
op, zoals Wacke in een uitputtend artikel heeft aangetoond. Pogingen om het
christelijke zelfmoordverbod dat in sommige rechtscodes is/was doorgedrongen - in
Engeland was een zelfmoordpoging tot 1961 strafbaar - ook nog te baseren op het
Romeinse recht, berusten op een volstrekt onjuiste interpretatie: pas als de staat als
bewaker van orde en recht hinder dreigt te ondervinden van zelfdoders, kent hij
zichzelf enige rechten toe.
Problemen ontstaan als iemand zich door zelfdoding onttrekt aan de rechtsgang: is
de suicide dan impliciet een bekentenis van schuld en mag de staat tot confiscatie van
goederen overgaan? Nee, zegt de wet, eerst moet worden vastgesteld waarom de
betrokkene de hand aan zichzelf sloeg. Als hij dat deed ‘wegens een of andere begane
misdaad’ (ob admissum flagitium, ob malam conscientiam) vervallen zijn goederen aan de
fiscus, maar als er ‘geldige’ motieven zijn, komt zijn bezit aan de erfgenaam.
Interessant is de opsomming van geldige zelfmoordmotieven: genoeg te hebben van
het leven (taedio vitae) of schaamte over schuld (pudore aeris alieni) of het niet kunnen
verdragen, van een of andere ziekte (valetudinis alicuius inpatientia; Digesta 49, 14, 45,
2, ook 28, 21, 3 pr.)
Het rijtje van legitieme zelfmoordmotieven wordt nog uitgebreid in een bepaling
over de geldigheid van testamenten. Ook van een zelfmoordenaar is de laatste
wilsbeschikking geldig, tenzij de daad werd gepleegd ‘uit een kwaad geweten’. In het
betreffende wetsartikel valt in het rijtje van excusabele motieven op het toegevoegde
iactatione ut quidam philosophi (Dig. 28, 3, 6, 7). De staat voelt zich bijzonder
betrokken als de zelfmoordenaar soldaat is. Het delict dat in principe strafbaar is
-nogal onlogisch met de doodstraf- wordt uitvoerig in een stel bepalingen daaromtrent
geëxcuseerd als de zelfmoordpoging werd gedaan om de reeds bekende serie redenen
of uit rouw, waanzin of schaamte (Dig. 48, 19, 38, 12: furore en pudore; Dig. 49, 16,6,
7). In al die gevallen wordt de aspirant-zelfmoordenaar alleen maar oneervol uit de
dienst ontslagen (cum ignominia miltitur; Ruffus, Leges müitares ± 4de eeuw, art. 24).
Tenslotte kan de wetgever zich ook nog voorstellen dat een soldaat een
zelfmoordpoging doet in dronkenschap of in een opwelling (pervinum, per lasciviam;
Dig. 49, 16, 6, 7); dan is verandering van dienst op zijn plaats.
De Romeinse staatsgemeenschap neemt zelfdoding alleen waar in enkele extreme
situaties. Nog een laatste voorbeeld: normaal mogen huwelijken niet gesloten worden
in tijd van rouw. Maar in geval van zelfdoding hoeft alleen rouw te worden in acht
genomen als iemand de hand aan zichzelf sloeg mala conscientia, niet taedio vitae (Dig.
3, 2, 11, 3). De antieke staat is alles anders dan een zedenmeester, hij wordt alleen
wakker als de zelfmoordenaar iemand ‘in bonis’ is, met kansen voor de fiscus of in het
bijzonder verbonden is met de staat, als soldaat.
de rouwadvertentie van de zelfmoordenaar?
Ook de moderne mens schudt de verbijstering over zelfmoord van zich af door te
lachen. De antieke Lachvriend (Philogeloos) laat je meelachen: een Abderiet (=
dommerik) wilde zich verhangen, maar de strop brak, zodat hij een gat in zijn hoofd
viel. Hij ging bij een dokter een pleister halen en verhing zich met pleister en al (112).
Toen een ‘mondsrinker’ zelfmoord wilde plegen deed hij een doek om zijn hoofd en
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deed zijn mond open (231). In een modern moppenboek ben ik nog wel eens deze
tegengekomen: iemand kwam bij een gemelijke (duskolos) dokter: ik kan niet staan, niet
liggen of zitten, dokter. ‘Dan zit er voor jou niets anders op dan je te verhangen’
(183).
Voor de ‘popular morality’ is de wijsheid van de droomuitlegger van grote
betekenis. Artemidoros weet uit zijn praktijkervaringen dat dromen van gehangen
worden en zich verhangen duiden op rampen (2,50). Als je droomt van het doorsnijden
van de keel, komt de ellende nog veel eerder (2,51). Cynische humor demonstreert de
misantroop Timoon die tot verbazing van iedereen op een dag het spreekgestoelte van
de volksvergadering in Athene beklom: ‘Ik heb een perceeltje, Atheners, en daarop
staat een vijgeboom, waaraan al veel burgers zich verhangen hebben. Ik wil nu op die
plaats gaan bouwen en daarom wilde ik dat plan aan jullie bekend maken om te zorgen
dat degenen van jullie die eventueel nog willen, zich verhangen, voordat de vijgeboom
is omgehakt’. (Ploet. Ant. 70).
Dergelijke sick jokes komen soms ook in dichterlijke vorm voor in de Anthologia
Palatina: als de doden werkelijk een waarnemingsvermogen hadden, zoals sommigen
beweren, zou ik me verhangen hebben om Euripides te zien (9,450). Meestal is de sfeer
nog wat grimmiger: een man die zich wilde verhangen, vond goud; de man die het
goud had verloren, trof op zijn speurtocht de strop aan en verhing zich (9,44). Dan
weer mengen zich meegevoel en huiver: iemand die geknakt was door ouderdom en
armoede, daalde met trillende benen af naar het graf. ‘Niet stierf ik eerst en werd toen
begraven, neen, begraven stief ik’. Zo kan het zelfs een literair spel zijn een grafschrift
te dichten, zoals ook in deze troostreden: treur niet om de man die afscheid nam van
het leven. Na het sterven op de aarde, volgt geen verdere pijn (10,59).
Zulke ‘opschriften’ zijn literaire Spielereien. Kwam men in reële grafteksten
openlijk uit voor de dood door zelfmoord, zoals die in sommige moderne rouwadvertenties nauwelijk verhuld wordt aangeduid? Yvonne Grisé verwijst in haar
inventaris naar drie inscripties. De eerste is een kalender waarin voor 26 oktober van
het jaar 31 het historische feit wordt vastgelegd dat Apicata, de vrouw van Tiberius’
boze genius Seianus, ‘se occidit’. Ze deed dat, weten we uit Cassius Dio (58,6), uit
verdriet over de afslachting van haar kinderen. Als de tekst meer is dan een registratie,
spreekt er hoogstens voldoening uit over het verdiende lot van die gehate familie. Dat
geldt zeker voor de graftckst die meldt dat een slaaf die zijn meester, voor wie het graf
was opgericht, had gedood, zich nu in de rivier had gestort: ‘De Main ontnam hem wat
hij zijn meester had ontnomen’ (Corpus Inscriptionum Latinarum XII 7070 = Carmina
Latina Epigraphica 1007). Maar Grisé heeft nog een derde die volgens haar
beschrijving het exhibitionisme heeft dat we eigenlijk verwachten van een wereld die
zelfmoord laconiek opnam: een vader heeft zich verdaan door de ‘perte de sa fille’. Nu
maakt Grisé het ons niet gemakkelijk door als nummer van betreffende unieke
inscriptie op te geven CIL VI 12469: ettelijke malen heb ik de aangeduide tekst
bekeken, maar die leek nergens op. Tenslotte kreeg ik de bijkans geniale inval dat er
misschien een paar cijfers waren verwisseld (Grisés studie wemelt van zetfouten en
andere onhebbelijke slordigheden). In de computcrindcx van deel VI (ook al zo’n
gigantisch boekwerk als alle delen van het corpus) ben ik gaan zoeken onder het woord
‘pater’naar nummers die leken op 12469. En jawel, onder nummer 12649 was iets aan
de hand. Opgewonden snelde ik weer terug naar de kast met de kloeke delen: aan de
bovenkant van de inscriptie ontbreekt de naam van de dochter, dan begint de tekst:
‘wier vader, ongelukkig geworden door het gemis van zijn dochter, dag en nacht zijn
leven ongelukkig met tranen sleet’. Dan worden er in de tekst van dubieuze Latiniteit
kennelijk directe woorden van de ongelukkige vader aangehaald: ‘Ik heb verordend dat
ook ik na mijn dood begraven wordt met... (volgen allerlei omschrijvingen van ver16

fïjnde lijkbezorging)... mijn beenderen moeten rusten (met ‘requiescunt’ zal wel
bedoeld zijn requiescant of requiescent) samen gemengd met die van mijn dochter op het
altaar’. Vrijgelatenen worden opgeroepen regelmatig het altaar te bekransen ‘met
uitzondering (?, de tekst heeft het raadselachtige atimeto) van de vrijgelatene door
wiens arglist ik mijn dochter heb verloren... koord en spijker waaraan hij zich de hals
moge vastknopen’. Het familiedrama wordt aldus aangeduid. Heeft de vervloekte
vrijgelatene zwarte magie toegepast zodat hij zich met de genoemde (en ook
afgebeelde) hulpmiddelen naar een andere wereld moet helpen? In ieder geval bevat
de tekst niet wat ik hoopte te vinden, een uitdagende of desnoods kiese aanduiding van
zelfdoding door een verdrietige vader. Er is minstens een behoorlijke tijd verstreken
tussen haar dood en zijn einde, dat nog niet eens hoeft te hebben plaatsgevonden als de
tekst wordt aangebracht. Zolang er geen beter specimen opduikt onder de
tienduizenden Latijnse grafschriften, moet worden vastgesteld dat zelfdoding als
doodsoorzaak niet in steen werd vastgelegd. Misschien is het ook de goden van de
onderwereld verzoeken op zo’n huiveringwekkende plaats een mors voluntaria te
etaleren.
* Dat stuk ‘Tussen mors voluntaria en suicidium, antieke zelfdoding in verschijningsvormen nu
mentaliteit’ zal misschien verschijnen in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.
Veel materiaal en inzichten zijn vergaard in een werkcollege oude geschiedenis in het najaar van 1983
waaraan als studenten deelnamen: Peter Beelen, Tim Dijkstra, Bèr Dols, Ad Franken, Steef Geurden,
Fred Hendriks, Léon Hermse, Elena Janner, Burgie Koopman, Harry de Korte, Kiek Offermans en
Marc van der Velde. Collega Jaap-Jan Flinterman speelt mij regelmatig vermeldingen door in de
literatuur van de Tweede Sofistiek.
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LEONIDAS VAN ALEXANDRIË
Vier epigrammen
vert.: M. d’Hane-Scheltema

De lamme en de Blinde

Astrologen

Blind zwerft de bedelaar rond,
zijn schouders steunen de lamme.
Zo vindt andermans blik
benen om verder te gaan.

Toekomstvoorspellers, die almaar het pad
der sterren bewaken,
leugenvertellers, loop heen,
al jullie wijsheid is schijn.

Beiden zijn eigenlijk half,
maar samen zijn ze een hele.
Elk met zijn eigen gebrek
vult het ontbrekende aan.

Hoogmoed heeft jullie gebaard
en Dwaasheid heeft jullie gebakerd,
lefpraters, zonder besef
hoe onbemind jullie zijn!

Τυφλeσ λητεàων χωλeν πÞδασ Ûρταζεν
µµασιν λλοτρÝοισ ντερανιζÞµενοσ¯
µφω δ\ µιτελε σ πρeσ νeσ φàσιν ρµÞσθησαν
τοàλλιπbσ λλÜλοισ ντιπαρασχÞµενοι.

ΜÀντιεσ στερÞεσσαν Âσσι ζητε τε κÛλευθον,
ρροιτ\ εdκαÝησ ψευδολÞγοι σοφÝησ.
µÛασ \Αφροσàνη µαιñσατο, ΤÞλµα δ\ τικτεν,
τλÜµονοσ, οδ\ dδÝην εδÞτασ κλεÝν.

Ondank

Zieke soldaat

Stiften en sneeuwblank papier,
je zond ze mij toe als cadeautje
uit het deltagebied
dat aan de Nijl ontspringt.

Zelfs de oorlog was bang
en doodde mij niet, terwijl ik
nu in eigen gevecht
ziek lig en word geveld.

Dank, Dionysios, dank.
Maar waarom stuur je een dichter
iets wat verminkt is, want hoe
schrijf ik ermee zonder inkt?

Daarom gebied ik mijn zwaard:
steek toe in mijn hart, dan blijf ik
winnaar in ziekte én strijd,
stervend in bed als een held.

ΗτριÀ µοι βàβλων χιονñδεα σfν καλÀµοισιν
πÛµπεισ, Νειλορàτου δρον πe προβολσ,
µουσοπÞλÿω δ\ τελ, ∆ιονàσιε, µηκÛτι πÛµπε
ργανα. τÝσ τοàτων χρσισ τερ µÛλανοσ;

lΟν πÞλεµοσ δεδιñσ οκ λεσε, νν πe νοàσον
θλÝβοµαι, ν δ\ δÝÿω τκοµ\ Âλοσ πολÛµÿω.
λλa διa στÛρνων θι, φÀσγανον¯ σ γaρ ριτεàσ
θνÜξοµ\ πωσÀµενοσ καd νÞσον σ πÞλεµον.

1e eeuw na Chr. Anthologia Palatina bk. IX 12, 80, 350, 354.

18

De keizer op
het schild
geheven
Naar aanleiding van
Ammianus Marcellinus
20.4.17*
H. C. Teitler

Inleiding
In 360 na Chr. werd Flavius Claudius lulianus, beter bekend als Julianus de Afvallige,
door zijn soldaten in Parijs tot kei/er uitgeroepen. Bij die gelegenheid op het schild
geheven was hij de eerste Romeinse keizer die zich aan dit ritueel te onderwerpen had.
Hij zou niet de laatste zijn. Toch zal men bij het verschijnsel ‘Schilderhebung’
waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan Romeinen, laat staan aan Romeinse keizers
denken. Daarom, voordat er over Julianus en andere keizers gesproken wordt, nu eerst
enige woorden over niet-Romeinen, over Abraracourcix, misschien wel de bekendste
van alle personen die in dit artikel ter sprake komen, en over ‘Brinio’.
Abraracourcix en ‘Brinio’
In de strip van Astcrix is het Abraracourcix of Maiestix (de laatste naam vindt men in
de Latijnse versie van de strip), die - en daarin verschilt hij van Julianus - niet slechts
één keer, maar steeds weer op het schild wordt geheven. Ik denk dat maar weinig lezers^
van dit tijdschrift nog nooit een afbeelding hiervan (vgl. afb. l) onder ogen hebben
gekregen. De avonturen van Asterix en Obelix zijn immers zo langzamerhand tot de
klassieken gaan behoren en worden ook gelezen en bekeken door mensen die
doorgaans geen stripboeken ter hand nemen. Er wordt zelfs al naar verwezen in strikt
wetenschappelijke literatuur. In deel 2 van zijn Zosimus-uitgave, verschenen in de
gezaghebbende Budé serie, schroomt de Zwitserse geleerde Paschoud niet om in een
van zijn verklarende noten naar aanleiding van Julianus’ ‘schild verheffing’ op te
merken: ‘Le grand public français connaît bien cette situation du chef porté sur un
bouclier grâce à une bande dessinée fort populaire’. Ik denk overigens dat het woord
‘français’ in dit citaat wel geschrapt kan worden.
Sommige lezers zullen misschien, als het om een schildverheffmg gaat (ik zal nu
verder voor het gemak dit Germanisme maar zonder aanhalingstekens schrijven),
eerder aan Brinio denken dan aan Abraracourcix. Als ik mijzelf even tot maat van alle
dingen mag nemen: er ging een schok van herkenning door mij heen toen ik onlangs, op
de voorkaft van het tijdschrift Kleio, een afbeelding zag die mij herinnerde aan mijn
lagere schooltijd, ‘Brinio op het schild geheven’ (afb. 2). Een greep in mijn boekenkast
bevestigde wat ik vermoedde. In de Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis voor Jong
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MAIESTIX postremo princeps civitatis
est. Augustus, fortissimus, suspiciosus
homo rei mititaris peritissimus a suis cotitur, timetur autem ab hostibus. Maiestix
nihil timet nist hoc unum ne caelum
in caput cadat. At ut ipse dicit .Nondum omnium dierum sol occidit.”

1. Abraracourcix alias Maiestix (Asterix Gallus,
composuit Goscinny, pinxit Uderzo, in
Latinum convertit Rubricastellanus, Stuttgart
1973, 4)

2. Brinno (P. Louwerse, Geïllustreerde vaderlandsche Geschiedenis voor jong en oud
Nederland, Amsterdam z.j., 15)

en Oud Nederland door P. Louwerse (Amsterdam, z.j.), het eerste geschiedenisboek
dat ik ooit las, trof ik de plaat aan, als illustratie bij het verhaal over Claudius Civilis,
‘een Edeling van den Stam der Batavieren’, die met Brinio’s hulp in opstand kwam
tegen de Romeinen.
Wie over de Bataafse opstand spreekt, spreekt over Tacitus, en in Tacitus moeten we
ook de oudste vermelding van een schildverheffing zoeken. In het vierde en vijfde hoek
van zijn Historiae verhaalt Tacitus uitvoerig hoe in 69 na Chr. de Bataven onder leiding
van Julius Civilis (dát is de correcte naam) en met behulp van andere stammen, onder
wie de Canninefates, in opstand kwamen tegen de Romeinen. In Hist. 4.15 vinden we
het bericht over Brinno (zó dient de naam gespeld): impositusque scuto more gemis et
sustinentium umeris vibratus dux deligitur, ‘En boven op een schild gezet naar ’s lands
wijs en op de schouders in balans gehouden wordt hij tot aanvoerder gekozen’ (vert. J.
W. Meijer). Men lette speciaal op de woorden more gentis. Het was kennelijk een vaste
gewoonte bij de Germaanse Canninefatcs om het kiezen van een stamhoofd gepaard te
laten gaan met het door Tacitus beschreven ritueel. Maar of, zoals wel is beweerd, iets
dergelijks ook al bij de Romeinen een vaste gewoonte was voordat in 360 Julianus de
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Afvallige keizer werd? Op die vraag kom ik straks terug. Laat ons echter eerst bekijken
wat zich in Parijs in 360 afgespeeld heeft.
Julianus de Afvallige
Flavius Claudius Iulianus, tot zijn eigen verrassing in 355 door zijn neef Constantius
II tot Caesar benoemd (d.w.z. tot mede-keizer, ondergeschikt aan Constantius zelf, de
Augustus), bevond zich in de eerste maanden van het jaar 360 in zijn hoofdkwartier in
Parijs. Hij kon terugzien op een succesvol jaar. Trouwens, sinds hem in 355 het
bestuur over de westelijke provincies van het Romeinse rijk was toegevallen, had hij
over successen toch niet te klagen. Tot verbazing van vriend en vijand had hij zich,
hoewel gespeend van elke ervaring op militair en bestuurlijk gebied, ontpopt als een
goed veldheer en een bekwaam bestuurder die erin was geslaagd de rust in de Gallische
gebieden te herstellen en het land te vrijwaren van invallen van barbaren, van
Alemannen met name. Zijn optreden had bovendien Constantius in staat gesteld zich
ten volle te concentreren op de gevaren in het Oosten, waar de Perzische koning Sapor
II aan een nieuw offensief tegen Rome begonnen was. De successen van Julianus
vormden echter tevens de aanleiding tot een volledige breuk tussen de Caesar en zijn
Augustus. Immers, of nu jaloezie dan wel de militaire situatie hem daartoe heeft
gebracht, zeker is dat Constantius besloot om begin 360 een deel van Julianus’
troepenmacht aan diens gezag te onttrekken en te verplaatsen naar het oostelijk front.
Voor de betrokken soldaten, grotendeels uit de gebieden langs de Rijn afkomstig, was
dit een reden om Julianus, tegenstribbelend (maar dat kan schijn geweest zijn) tot
Augustus uit te roepen, naast of desnoods in plaats van Constantius. Dat bij die
gelegenheid Julianus op een schild is geheven, is ongetwijfeld toe te schrijven aan de
omstandigheid dat zijn soldaten grotendeels van Gallische of Germaanse herkomst
waren.
hΩµακαρÝασ σπÝδοσ, ‘o gelukzalig schild’, schreef Libanius (Or. 13.34) later in een
terugblik op het pronunciamento van Parijs. Met de woorden καd πÝ τινοσ σπÝδοσ
µετÛωρον ραντεσ, ‘hem hoog verheffend op een of ander schild’ duidde nog weer
later Zosimus (Hist. Nov. 3.9.2) dat aan wat ons hier bezig houdt. Julianus zelf, die in
zijn Brief aan de Atheners ook over de gebeurtenissen in 360 te spreken kwam, zwijgt
over de schildverheffing (geneerde hij er zich misschien enigszins voor?), maar
Ammianus Marcellinus (RG 20.4.17), de belangrijkste Romeinse geschiedschrijver
sinds Tacitus, geeft een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop Julianus van
Caesar tot Augustus werd. De passage waarin Ammianus spreekt over de schildverheffing zal, wat de eerste woorden betreft, de lezer ongetwijfeld herinneren aan wat
Tacitus zei over Brinno: impositusque scuto pedestri, et sublatius eminens, nullo silente
Augustus renuntiatus, ‘en op het schild van een infanterist geplaatst en zo hoog boven
iedereen uitstekend is hij onder luide toejuichingen tot Augustus uitgeroepen’.
De overeenkomst tussen Ammianus’ formulering en die van Tacitus is niet
toevallig. Integendeel, Ammianus, Griekstalig opgevoed, geeft hier op voor hem
karakteristieke wijze blijk van zijn grote belezenheid in de Latijnse literatuur. Hij
citeert, dat is duidelijk, maar hij citeert niet klakkeloos. Behalve de overeenkomst
(impositusque scuto) verdient dan ook het verschil met Tacitus de aandacht. Het more
gentis, waarmee Tacitus te kennen gaf dat Brinno niet de eerste Canninefaat was die op
het schild werd geheven, ontbreekt bij Ammianus. Geen wonder ook. De
schildverheffing van een Romeins keizer is pas voor het eerst geattesteerd in het geval
van Julianus en het is vrijwel zeker dat de schildverheffing van een Romeins keizer ook
inderdaad pas in 360 voor het eerst plaats vond, n’en déplaise à Andreas Alföldi, die
geloofde dat het van later bekende kroningsceremoniëel inclusief de schildverheffing
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nooit terug zou kunnen gaan op de regering van Julianus (de Afvallige, immers) en dus
ouder moest zijn.
Goed voorbeeld doet goed volgen
Als er één keizer op het schild is geheven, volgen er meer. Van Valentinianus I in 364,
Anastasius in 491, Justinus I in 518, Justinus II in 565 en Phocas in 602 is het in
betrouwbare bronnen expliciet overgeleverd dat zij bij het begin van hun
regeringsperiode op het schild zijn gezet.1 Dezelfde eer viel ook een aantal mannen te
beurt die maar heel kortstondig op de troon hebben gezeten en in de officiële fasti van
de Byzantijnse keizers zelfs ontbreken: Johannes in 518, Hyparius in 532 en Germanus
in 588.2 Van al deze keizers en usurpatoren wordt met zoveel woorden in de bronnen
beschreven hoe ze op het schild (πd τσ σπÝδοσ, ν τÿ σκουταρÝÿω, in clipeo etc.) zijn
geheven. Volgens sommige geleerden kan de hier gegeven opsomming nog uitgebreid
worden. Zij voegen aan de lijst van testimonia betreffende schildverheffïng ook die
passages toe waarin weliswaar van verheffen (παÝρειν, levare), maar niet van een
schild sprake is.
Het lijkt mij beter laatstgenoemde passages maar buiten beschouwing te laten. Ook
zonder dat deze testimonia worden aangevoerd is het duidelijk dat de schildverheffïng
tot een vast bestanddeel van het Byzantijnse kroningsceremoniëel was geworden (Het
was niet het enige bestanddeel, maar wat er verder bij te pas kwam blijft hier
onbesproken). Julianus’ voorbeeld had kennelijk doen volgen.
Justinus II
Laat ons één van de schapen die na Julianus de Afvallige over de dam en op het schild
zijn gekomen, nader bezien. In zijn In laudem Iustini Augusti minoris, kort na de
troonsbestijging van Justinus II in 565 verschenen, schrijft Flavius Cresconius
Corippus onder andere dit:
Quattuor ingentem clipei sublimius orbem
Attollunt lecti iuvenes manibusque levatus
Ipse ministrorum supra stetit...
Adstitit in clipeo princeps fortissimus illo
Solis habens specimen. Lux altera fulsit ab urbe (2.137/9;148/9)
Vier uitgelezen jongelingen tilden het geweldige ronde schild hoog op. Daar stond de
keizer boven op het schild, opgeheven door de handen van zijn dienaren... Op dat
schild stond de machtige keizer, gelijkend op de zon. Een nieuw licht straalde vanuit
Constantinopel.
Corippus’ woorden zijn, behalve vanwege de vermelding van de schildverheffïng,
ook interessant door de vergelijking van de keizer met de zon, een vergelijking die al
aangekondigd schijnt door de woorden waarmee het schild in vs. 137 is omschreven.
Een en ander is door sommigen met elkaar in verband gebracht. ‘Thus the shield is like
the disc of the sun, the emperor himselfa second sun, his raising on the shield like a
divine epiphany’, aldus een van Corippus’ moderne commentatoren,3 zich aansluitend
bij die geleerden die de ceremonie in de eerste plaats godsdiensthistorisch willen
duiden en menen dat de schildverheffïng gezien moet worden in het kader van een
‘kosmisch koningschap’.
Een dergelijke ‘kosmische’ interpretatie is anderen te ver gezocht.4 Hoe dit ook zij 22

ik zal mij hier niet wagen aan speculaties over de diepere zin van de schild verheffing -,
het is natuurlijk heel wel mogelijk dat in de loop der eeuwen een bepaald ritueel van
inhoud verandert, zoals ook de vorm kan veranderen. Wat dit laatste betreft, ook al
meldt Corippus dat er aan het verheffen van Justinus II op het schild vier mannen te
pas kwamen, dat wil nog niet zeggen dat dit aantal nooit anders is geweest en al stond
volgens Corippus de keizer op het schild, dat neemt niet weg dat in sommige andere
bronnen gesproken wordt over keizers die op het schild zaten. Zo zijn er meer
aanwijzingen dat het schildverheffingsceremoniëel zich niet steeds op dezelfde wijze,
voltrok.
Breuk of continuïteit?
Hierboven heb ik een opsomming gegeven van de met zekerheid geattesteerde
schildverheffingen van keizers en tegenkeizers tot en met die van Phocas in 602, en ik
heb geconcludeerd dat de schildverheffing tot een vast bestanddeel van het
Byzantijnse kroningsceremoniëel was geworden. Is dit altijd zo gebleven? Na 602 zijn
er, op één uitzondering na (waarover straks meer), gedurende enkele eeuwen geen
verwijzingen in de literaire bronnen. In de 13de eeuw daarentegen horen wij er weet
enkele malen van. Het betreft dan Theodorus II in 1254, Michael VIII in 1258 en
Michael IX in 1294.5 In de 14de eeuw
zijn, zo wordt door Byzantijnse schrijvers gemeld, Andronicus III, in 1325, en
Mattheus, in 1353, op het schild
geheven, terwijl in de eeuw dat het
Byzantijnse rijk ten onder ging Symeon
van Thessaloniki († 1429) over de
schildverheffing sprak als over een ook
in zijn tijd nog steeds actuele gebeurtenis.6 Aanwijzingen genoeg om de
conclusie te rechtvaardigen dat in de
laatste eeuwen van het Byzantijnse rijk
de schildverhemng hoorde bij het
kroningsceremoniëel. Maar hoe zat dat
in de periode tussen 602 en 1254?
Het antwoord op deze vraag is
omstreden. Niemand minder dan Georg
Ostrogorsky schreef dat de stilte na 602
erop wijst dat de schildverheffing ook
inderdaad in onbruik is geraakt en dat de
ceremonie in de 13de eeuw opnieuw
moest worden geïntroduceerd. Anderen
wensen het vrijwel volledig zwijgen der
literaire bronnen niet als argument te
accepteren en betogen dat, gegeven het
welbekende vasthouden der Byzantijnen
aan oudere tradities, het gebruik nooit
geheel en al verdwenen kan zijn. Om
3. Hizkia in het zgn. Chludov psalterium uit de
kracht bij te zetten aan de laatste
9de eeuw (Walter, pl. 4)
redenering wordt soms gewezen op
andersoortig bronnenmateriaal dan het
tot nu toe aangevoerde. Hoewel de bewijskracht daarvan ook niet onomstreden
is, is het in ieder geval de moeite waard er kennis van te nemen.
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Illustraties in middeleeuwse handschriften van kronieken, psakeria en gedeelten van
de Bijbel tonen ons soms een schildverheffmg. Het oudst is een afbeelding bij psalm 21
in het zgn. Chludov psalterium uit de 9de eeuw (afb. 3) met, blijkens de boven de
afbeelding geschreven tekst, een voorstelling van koning Hizkia. In de zgn. Leo Bijbel
uit de 10de eeuw zien we koning Salomo en in Vaticanus Graecus 752 van ca. 1050
koning David op het schild. De reeks van voorbeelden zou gemakkelijk kunnen
worden uitgebreid.7
Nu behoeft het geen betoog dat David, Salomo en Hizkia niet werkelijk op de in
genoemde manuscripten afgebeelde wijze tot het koningschap werden verheven. De
miniaturen kunnen echter opgevat worden als uitingsvormen van een voor de
kunstenaars eigentijdse werkelijkheid en zo als testimonia ter attestatie van het voortbestaan, ook in de periode tussen 602 en 1254, van het ceremonieel dat ons hier bezig
houdt.
De afbeeldingen kunnen zo worden opgevat, het is niet beslist noodzakelijk. Het is
ook mogelijk dat we te maken hebben met een al in de tijd van het Chludov psalterium
conventioneel en stereotiep thema dat niets meer met de contemporaine werkelijkheid
te maken had maar, in tweeërlei opzicht anachronistisch, slechts een herinnering bood
aan een tijd toen de schildverheffing nog wel actueel was. Men kan hierover twisten,
zoals er trouwens ook getwist kan worden over de vraag of een vermelding van een
schildverheffmg in de literaire bronnen telkens letterlijk genomen moet worden. Het
volgende voorbeeld moge dit verduidelijken.
Tijdens de regering van Constantijn IX Monomachus rebelleerde een zekere Leo
Tornicius met steun van leger en provincies tegen het centrale gezag. Volgens een

4. Leo Tornicius in de Kroniek van Skylitzes van ca. 1300 (Cameron, pl. 7b)
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tijdgenoot, Michael Psellus (Chron. 6.104), proclameerden zijn soldaten hem in
september 1047 tot keizer en hieven hem daarbij op een schild: αρουσιν π\ σπÝδοσ.
De eerder genoemde Ostrogorsky noemt deze passage niet. Evenmin maakt hij gewag
van een iconografische herinnering aan de schildverheffïng van Tornicius in een
geïllustreerd handschrift uit ca. 1300, de Kroniek van Skylitzes bevattende (afb. 4).
Betekent dit dat hiermee de opvatting van Ostrogorsky is gefalsifieerd?
Ik denk van wel, al wil ik niet verhelen dat er ook anders over gedacht wordt.8 Er is
wel beweerd dat Psellus’ woorden slechts metaforisch zijn bedoeld. Dit is een ernstig
te nemen argument. De vorsten die in de loop der eeuwen van de troon zijn gestoten
(om een verwante uitdrukking ter vergelijking aan te voeren) zaten op het moment dat
dit lot hen trof ook niet alle te wachten tot ze, letterlijk, een flinke duw kregen. Ik acte
het dan ook heel wel mogelijk dat de uitdrukking ‘iemand op het schild heffen’ niet
letterlijk maar in overdrachtelijke zin gebezigd kan worden. Alleen, in het geval van
Psellus lijkt het me niet waarschijnlijk, gezien de context waarin staat dat de soldaten
Tornicius eerst een staatsiekleed lieten aantrekken en hem vervolgens op het schild
hieven (...διαπρεπε σθτι κοσµÜσαντεσ αρουσιν π\σπÝδοσ). Bovendien, wie
Psellus’ woorden niet letterlijk wenst te nemen moet wel consequent /ijn. Wat voor
Psellus geldt, geldt ook voor anderen. Dezelfde redenering als hierboven uiteengezet
zou ook toegepast kunnen worden op de testimonia voor de tijd na 1254. En dat doet
niemand, voorzover ik weet.
Hoc het ook zij, ik heb er geen moeite mee om aan te nemen dat in 1047 Leo
Tornicius inderdaad op het schild is geheven zoals Psellus schrijft en zoals te zien is op
de afbeelding in het Skylitzes handschrift. Dit, gevoegd bij wat eerder gezegd is, doet
mij, gesteld voor de vraag ‘breuk of continuïteit?’ kiezen voor het laatste.
Clovis, Lodewijk XIV, Napoleon
Hebben wij ons tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met de schildverheffïng van
Romeinse en Byzantijnse keizers, in de aanhef van dit artikel is ook al gewezen op
Abraracourcix/Maiestix en op Brinio/Brinno. Laat ons enkele Westeuropese collega’s
van de Canninefaat en de Galliër nader bezien.

5. Napoleon, gekroond tot keizer in 1804
(Kantorowicz, pl. 46b)

6. Lodewijk XIV, 14 mei 1643 (Kantorowicz,
pl. 46a)
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Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer aller Fransen. Een door
Jeuffroy ontworpen penning (afb. 5), waarop Napoleon te zien is, staand op een schild
dat door een senator en een soldaat wordt vastgehouden, herinnert aan deze
gebeurtenis. Een soortgelijke penning (afb. 6) werd geslagen ter herinnering aan de
dag waarop de toen 4 jaar oude Lodewijk XIV zijn vader opvolgde, op 14 mei 1643. De
jeugdige zonnekoning zien we zitten op een door Francia en Providentia hoog
gehouden schild. Op de penning zijn onder andere de woorden Francorum spes magna
te lezen.
Naar ik vermoed hebben niet zozeer Brinno of Julianus de ontwerpers van deze
penningen geïnspireerd - een bespreking van de historiciteit van de afgebeelde
voorstellingen kan ik, dunkt me, gevoeglijk achterwege laten - als wel Clovis of een
andere Frankische koning. In zijn Historia Francorum spreekt Gregorius van Tours
enkele malen van een schildverheffing, in 2.40 van die van Clovis (= Chlodovech =
Ludovicus = Lodewijk!), in 4.51 van die van Sigibert. Men kan zich afvragen of het

7. Brinno door Tempesta, 1612 (Van de Waal, pl. 75.1l)

8. Brinno door Vaenius, 1613 (Amsterdams Historisch Museum)
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door Gregorius beschreven ritueel alleen maar een Germaanse of ook een Byzantijnse
achtergrond heeft gehad, maar ik denk dat het Frankische gebruik in ieder geval op
zijn beurt als voorbeeld heeft gefunctioneerd. Het lijkt mij tenminste aannemelijk te
veronderstellen dat voor de Franse kunstenaars uit later tijd Gregorius’ Historia
Francorum eerder de inspiratiebron is geweest dan Tacitus of Ammianus. Vermakelijk
is het bij Gregorius te lezen (7.10) hoe in 584 Gundovald de Pretendent bijna van het
schild afkukelde toen hij aan zijn derde ererondje bezig was.
Nogmaals Brinno
Onlangs is in dit tijdschrift gewezen op de grote belangstelling hier te lande tijdens de
Tachtigjarige Oorlog voor de Bataafse opstand, een belangstelling die onder andere’
tot uiting kwam in de beeldende kunst.9 Dat daarbij ook de schildverheffïng van
Brinno aan bod kwam, verbaast niet.
In 1612 verscheen in Antwerpen
Vaenius’ Batavorum cum Romanis bellum. Het boek bestaat uit een reeks etsen,
naar ontwerp van Vaenius (Otto van
Veen) door de Italiaan Antonio Tempesta uitgevoerd, voorzien van onderschriften in het Latijn en het Nederlands en toegelicht door passages uit
Tacitus’ Historiae. Op één daarvan (afb.
7) zien wij Brinno. De ets van Tempesta
kan goed vergeleken worden met een
werk van Vaenius zelf dat onderdeel
uitmaakte van een reeks schilderijen
over hetzelfde onderwerp die hij in 1613
aan de Staten Generaal liet aanbieden
(afb. 8). Wat onder andere opvalt is de
Bourgondische kleding waarin de schilder Brinno en zijn stamgenoten heeft
gestoken. Een fraai contrast hiermee
vormen de Canninefaten van een aan
Simon de Vries (Simon Frisius) toegeschreven ets uit 1616 (afb. 9).
Zoals er tussen de uitbeelding van
Brinno’s schildverheffïng van de hand
van Otto van Veen en die van Antonio
9. Brinno, toegeschreven aan Frisius, 1616 (Van
Tempesta verband bestaat, zo is dat ook
de Waal, pl. 76.2)
het geval tussen die van Govert Flinck
(afb. 10) en Jan Lievens (afb. 11), alleen,
het verband is minder direct. Toen in augustus 1659 bezoek verwacht werd van hoge
gasten ter gelegenheid van het huwelijk van de derde dochter van stadhouder Frederik
Hendrik, gaven de burgemeesters van Amsterdam aan Govert Flinck de opdracht om
binnen enkele dagen te komen met ontwerpen ter decoratie van een der galerijen in wat
nu het Paleis op de Dam heet. De schetsen vielen kennelijk in de smaak, want op 28
november 1659 werd een contract getekend ‘te schilderen 12 stukken tot de galerij van
’t stadthuijs, ieder jaar 2, tot ƒ 1000 ‘t stuck’.10 Maar, in november 1660 stierf Flinck en
zijn ‘Brinio’ is bij een schets gebleven. In het Paleis hangt nu een schildering van de
hand van Flincks tijdgenoot Jan Lievens. Een doek dat als voorstudie hiervoor heeft
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10. Brinno, Covert Flinck, 1659 (Van de Waal,
pl. 76.1)

11. Brinno door Lievens in het Paleis op de Dam,
1661 (Van de Waal, pl. 77.1)

gediend is in het bezit van het Amsterdams Historisch Museum.
Misschien hangen er nog meer ‘ Brinio’s’ in musea in Nederland en daarbuiten. Mij is
er nog één bekend, een schilderij van de 19de-eeuwse kunstenaar en docent aan de

12. Brinno door B. Wijnveld jr., 1820-1902 (Amsterdams Historisch Mus.)
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Rijksacademie van Beeldende kunsten, B. Wijnveld jr. (afb. 12).11 Met hem besluit ik
dit verslag van een speurtocht die zijn uitgangspunt had in de lectuur van Ammianus
Marcellinus 20.4.17. Het is tijd het schild en de pen neer te leggen.
Noten
Dit opstel is een uitvloeisel van de werkzaamheden die de auteur samen met dr. J. den Boeft en dr. D.
den Hengst verricht om te komen tot een filologisch-historisch commentaar op het 20ste boek van
Ammianus Marcellinus’ Res Gestae, een vervolg op de reeks commentaren van dr. P. de Jonge. Een
uitgebreider en uitvoeriger gedocumenteerde versie is in voorbereiding. Drs. W. G. Brokkaar en drs.
I. Hoogenboezem dank ik voor de bereidwilligheid waarmee zij mij antwoord hebben gegeven op door
mij gestelde vragen.
l. Philostorgius, HE 8.8; Const. Porph., De Cerem. 1.92 (Bonn I, p. 4237), 1.93 (Bonn I, p. 4293);
Coripp., Laud. Iust. 2.137 e.v.; Theoph. Sim., Hist. 8.7 (Bonn, p. 32620); Theoph., Chron. (De
Boor, p. 2877).
2. Const. Porph., De Cerem. 1.93 (Bonn I, p. 42717); Zonaras, Epit. Hist. 14.6.23 (Bonn III, p. 15511);
Theoph., Chron. (De Boor, p. 26024).
3. Averil Cameron, Flavius Cresconius Corippus. In laudem Iustini Augusti Minoris libri IV, Londen
1976, 160.
4. Vgl. bijv. U.J. Stache, Flavius Cresconius Corippus. In laudem Iustini Augusti minoris. Ein
Kommentar, Berlijn 1976,278.
5. Georg. Acropol., Hist. 53 (Heisenberg I, p. 10520); Niceph. Greg., Hist. 3.1 (Bonn I, p. 552),
Georg. Pachym., De Mich. Palaeol. 2.4 (Bonn I, p. 972); Niceph. Greg., Hist. 4. l (Bonn I, p. 781);
Georg. Acropol., Hist. 77 (Heisenberg I, p. 15913).
6. Georg. Pachym., De Andr. Palaeol. 3.1 (Bonn II, p. 1967); Ps. Codinus, De off. 7 (Verpeaux, p.
25521); Joh. Cant., Hist. 1.41 (Bonn I, p. 19619); Niceph. Greg., Hist. 28.19 (Bonn III, p. 1891);
Sym. Thess., De sacr. templ. 144 (PG 155, 352D).
7. Waker (zie literatuurlijst) geeft 21 voorbeelden.
8. Christophilopoulou (zie lit.), 114 is bijvoorbeeld zeer sceptisch.
9. P. Verhoeven, ‘Civilis en zijn Bataven: symbool van Hollands patriottisme’, Hermeneus 58 (1986)
32-40.
10. Van de Waal (zie lit.), 222.
11. Vgl. A. N. Zadoks-Josephus Jitta, ‘Nederlands Romeinse tijd in 19-eeuwse ogen’, Hermeneus 50
(1978) 375-379.
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Archeologisch
nieuws uit de
romeinse
wereld
Edu J. M. van Bcrkel
Porto Raratti
In de golf van Baratti voor de kust van
Populoma werd in maart 1968 door een
visser een zilveren amfora uit zee opgediept. Na een restauratiepcriodc van
ruim tien jaar is de vaas opgesteld in het
Akisco Archeologico te Florence en begin 1986 gepubliceerd. Zij is gedateerd
rond 390 na Chr.
Hoewel de vorm van de amfora niet
onbekend is, is haar decoratie enig in
haar soort. In totaal 132 ovale medaillons) elk met een afbeelding van één
figuur bedekken de gehele buik en het
bovenste deel van de hals van de vaas. De
buik is het interessantst: zijn decoratie
omvat zeven omlopende banden van elk
zestien medaillons.
De medaillons uit de bovenste rij,
band I, stellen een thiasos voor van zestien dansende en musicerende kinderen.
Naast muziekinstrumenten zoals pansfkiitcn en auloi (dubbele fluiten) dragen
zi] druiventrossen, peda (herdersstaffen)
en tyrsoi met zich mee. Eenzelfde kinderthiasos is afgebeeld in de medaillons
van de op een na onderste band, band
VI. We kennen deze kinderthiasos reeds
van dionysischc sarcofagen. Nog duidelijker dionysisch is het gebeuren in band
II: een thiasos van uitzinnige maenaden,
naakte satyrs en hermaphrodieten (P))
ronddansend met muziekinstrumenten,
30

tyrsoi en peda trekt aan het oog voorbij.
Ook deze voorstelling heeft een pendant,
nl. band V. Daar verschijnt zelfs de god
Dionysos temidden van zijn aanhangers.

De zilveren amfora uit Porto Baratii, ca. 390 na
Chr. (H. 0,61 m, 7,5 kg). De handvatten ontbreken.

Medaillon met afbeelding van Cybele, band III.

Medaillon met afbeelding van Dionysos, band III.

Een opeenvolging van goden en mythische figuren vormt de inhoud van band
III, o.a. Cybele met twee corybanten
(haar priesters) en Attis, en Dionysos
met Ariadne. De grootste medaillons,
die van band IV, halen enkele hoofdpersonen uit de Parismythe naar voren, zoals Paris zelf, Zeus en Hera, en Helena
met de twee Dioscuren. Tot slot zien we
op de onderste rij, hand VII, een dartel
spel van gevleugelde Eroten en Psychen
met vlindervleugels.
Deze min of meer symmetrische ordening van de decoratie (alsmede enkele
iconografische aspecten) maken zeer
aannemelijk dat in band I en II, gecombineerd met band III de dionysischc c.q.
cybelische cultus in de bovenwereld is
uitgebeeld en dat in band V en VI de
cultus van Dionysos Katachthonios in
de onderwereld is weergegeven. De
goden en de helden uit band IV staan
tussen deze tw^ee werelden in. De Eroten
en Psychen uit band VII symboliseren

de reis van de onsterfelijke ziel.
Evident is het syncretisme tussen de
dionysische en de cybelische cultus, die
samen op één lijn worden gesteld. Maar
ook de invloed van de Mithrascultus is
prominent aanwezig. Dit blijkt niet alleen uit het grote aantal (16) koppen met
phrygische mutsen in de medaillons op
de hals van de vaas, ook de vlindervleugels van de Psychen zijn uit de Mithrascultus afkomstig.
Tenslotte is het niet ondenkbaar dat
achter de rangschikking van de medaillons een verkapte getallensymboliek
schuilgaat: zo kunnen we de getallen zeven (7 banden) en zestien (16 medaillons
per band) terugvoeren op de pythagoreïsch-platoonse leer.
De vaas zal een functie binnen de cultushand dingen gehad hebben.

Uit: Arias, Paolo Enrico, L’anfora argentea di
Porto Baratti, Bollettino d’Arte, 1986.)
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Aix-en-Provence
Archeologisch onderzoek verloopt
niet altijd even vlot. In het bij Marseille
gelegen Aix-en-Provence (Aquae Sextiae) is vanaf 1842 met lange tussenpozen
onderzoek verricht aan een grote galloromeinse villa. Reeds in dat jaar waren in
het noordelijk deel van de stad de fundamenten van het complex gelocaliseerd. Pas vanaf 1976 is onder dreiging
van een ingrijpend bestemmingsplan het
onderzoek op die plek goed op gang
gekomen.

De villa is gelegen op twee van de
terrassen die in het begin van de eerste
eeuw na Chr. tegen de hellingen van de
heuvels Entremont en Saint Eutrope
waren aangelegd. Het terrein was hier
geëgaliseerd in het kader van de stadsuitbreiding, nadat de stad onder keizer
Augustus de status van colonia had verkregen.
De villa is in twee fasen gebouwd. De
eigenlijke aanleg vond plaats in de eerste
helft van de eerste eeuw na Chr. en be32

stond uit twee losstaande gebouwen rond
een tuin. In de tweede helft van deze
eeuw werd dit complex op een lager gelegen terras uitgebreid met nog eens
twee vleugels en twee tuinen. Hierbij is
ook het oorspronkelijke gedeelte opnieuw ingericht. Van de hele villa zijn
slechts de vloeren en plinten van de parterre bewaard gebleven. Dat het gebouw
tenminste één verdieping moet hebben
gehad bewijst de aanwezigheid van enkele treden in een smal gangetje. Naast
kleine, sober uitgevoerde kamertjes met
kale betonnen vloeren kent de villa
ruime vertrekken met mozaïekvloeren
en muurschilderingen. De mozaïeken
vertonen voornamelijk geometrische figuren, maar er is ook een afbeelding van
een parelhoen. Voorts is één van de vloeren wellicht ingelegd geweest met polychroom opus sectile. Van muurschilderingen getuigen in de meeste gevallen
alleen de bordeauxrode plinten, slechts

Mozaïekvloer met geometrische motieven, uit de
NO-vleugel.

Blik over de villa onder de moderne parkeergarage: mozaïekvloeren tussen pijlers bij neonlicht.

in een kamer laten zich nog flinke
stukken schildering van vcgetalc motieven reconstrueren: hierbij overheersen
met name de kleuren grijs en blauw. De
tuinen waren betrekkelijk luxueus opgezet met grote bassins, een larenheiligdommctje en portici waarvan de
zuilen Corinthische kapitelen droegen.
De totale oppervlakte van de villa bedraagt ruim 2300 m2, qua omvang te
vergelijken met de Casa del Fauno te
Pompeii.
De villa is zonder grote veranderingen
tot in de tweede helft van de derde eeuw

na Chr. bewoond. Nadat in de Middeleeuwen de villa was ontmanteld en
muurblokken waren weggesleept en opnieuw gebruikt, heeft ook de moderne
tijd zijn stempel op het afbraakproces
gedrukt: de vloeren van de villa worden
nu doorboord door de zware betonnen
pijlers van een robustc parkeergarage.

(Uit: Nin, Nùria, Decouverte d’une somptueuse maison romaine, Archeologia 1986, no.
215, 16-23; Barbet, Alix, Les peintures de la
maison romaine, op. cit., 24-31.)
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