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Onuitgegeven oude gedenktekenen
Gisbert Cuper heeft in 1687 een aantal Romeinse vondsten gepubliceerd om ze bekend te maken bij
de liefhebbers van de klassieke oudheid. En nu is dit werk vertaald met hetzelfde doel. Het betreft
de Monumenta antiqua inedita die in 1687, samen met Harpocrates, gedrukt zijn (herdruk 1694).
De gedenktekenen waarover Cuper spreekt, waren allemaal recent gevonden. Cuper geeft van elk
voorwerp een beschrijving en afbeelding en hij geeft

met hulp van klassieke schrijvers en

contemporaine auteurs een uitleg van alle voorwerpen. Regelmatig bekent hij dat zijn kennis niet
toereikend is, hoewel hij een vooraanstaand geleerde was.
Behalve oudheidkundige was Cuper een bekend politicus. Cupers Wikipedia-pagina door Bianca
Chen geeft een bondig overzicht van zijn leven, met onder andere een link naar de Cuper-collectie
van de Koninklijke Bibliotheek. Via de site van de KB is de publiekslezing (16 januari 2013) van
professor Harold Cook over Gisbert Cuper te beluisteren.
Ik dank Louis Swinkels voor zijn gedegen commentaar op de vertaling.
Deze publicatie is ook te lezen op www.stilus.nl/cuper. Daar staat ook een link naar scans van de
originele tekst, met dank aan Museum Het Valkhof, Nijmegen.

22 juli 2013
Leo Nellissen
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Aanwijzingen bij de vertaling
Cuper bespreekt vondsten uit Nijmegen, Ruimel, Kleef, Dodewaard en Asberg. Van een aantal
vondsten vermeldt hij expliciet in wiens bezit ze zijn; meestal in bezit van Witsen, burgemeester in
Amsterdam. Na deze recente vondsten maakt hij van drie inscripties aannemelijk dat zij
vervalsingen zijn, of in Cupers woorden: "waarvan ik de ouderdom ter discussie stel / de quarum
antiquitate dubito". Hij eindigt met een aantal verklaringen voor de naam Caesar.
De vetgedrukte tussenkopjes zijn van de hand van de vertaler.
De paginanummers van de Latijnse tekst zijn onderstreept in de vertaling.
De addenda en errata zijn stilzwijgend op hun geëigende plek in de tekst verwerkt. Dit geldt ook
voor de afbeeldingen op de los ingenaaide vellen.
De vertalingen van de inscripties in de voetnoten zijn volgens de moderne interpretatie.
Regelmatig citeert Cuper Griekse bronnen. Hij vertaalt deze teksten meteen na het citaat in het
Latijn; een enkele maal meldt hij dat hij alleen de Latijnse vertaling geeft. In deze Nederlandse
vertaling is een Griekse passage met Latijnse vertaling maar één keer vertaald.
Aan het begin van de Monumenta gebruikt Cuper het Griekse woord ἀνέκδοτα. Dit is in het Engels
vertaald als not published, omdat Cuper hier duidelijk Cicero imiteert, die in een brief aan zijn
vriend Atticus (XIV.17) er even een Griekse term tussendoor smijt.

3

4

Gisbert Cuper
Onuitgegeven oude gedenktekenen
Oude gedenktekenen maken een prijzenswaardig, sterker nog, voortreffelijk deel uit van de studie
der filologie, zeer veel mannen, ook van de hoogste posities, worden door liefde daarvoor geleid en
diezelfde mensen vinden niets belangrijker dan het verzamelen van overblijfselen van de oude tijd.
Dit zal volgens mij niemand in twijfel trekken, of hij moet bijna geen verstand hebben en leven
zonder deze heerlijkheden te kennen.
Hierdoor is bij mij het plan geboren inscripties, beelden en munten uit te geven en toe te
voegen aan mijn Harpocrates. Ik heb een extra reden omdat het allemaal splinternieuwe zaken
betreft en not published, en omdat de geleerden er volgens mij een trainingsveld aan zullen hebben,
waarop ze zichzelf in goed vertrouwen kunnen oefenen.
Overblijfselen van het oude bijgeloof, bij Nijmegen gevonden, leiden deze stoet. De door
zijn afkomst en verdiensten vooraanstaande Baron Van Heeckeren, hoofd van het graafschap
Zutphen en afgevaardigde uit naam van de Ridderstand bij de zeer doorluchtige Staten van de
Verenigde Nederlanden, heeft hiermee onlangs met succes zijn kabinet verfraaid, dat al rijk
voorzien was van elegante munten en andere zaken.
Nijmegen, steen A
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De steen gemerkt met de letter A is twee duim dik en een halve Rijnlandse voet plus drie duim
hoog. De hoofden van de persoon, de hond en het andere beest zijn van brons en ze zijn zo in de
steen vastgemaakt, dat ze niet weggenomen kunnen worden. 184 Maar wat dit nou is of hoe het
uitgelegd moet worden: ik beken liever dat ik het niet weet dan zo maar wat te raden.
De letters O M lijken aan te geven dat er een I verdwenen is: er staat dan

IOVI OPTUMO

MAXIMO/VOOR JUPITER, DE BESTE, DE GROOTSTE.

De naam van de man die dit monument geplaatst heeft, zal JULIUS LUCIUS VILO zijn. Want al
is dan bij de Romeinen in het begin Julius een familienaam geweest, later is het een voornaam
geworden, zoals duidelijk blijkt uit verscheidene inscripties bij Gruterus en Reinesius. Het is mij
compleet onbekend aan wie dit jonge gezicht toegeschreven moet worden. Het gezicht komt echt in
niets overeen met Jupiter. Het heeft er meer van dat het Vilo's gezicht is of dat van een bloedverwant
van hem, wiens gezicht hij aan Jupiter of een andere god gewijd heeft, omdat hij weer hersteld was
van een beet van een hond misschien of vanwege een andere oorzaak.
Toch wordt de bijnaam Optimus Maximus/de Beste, de Grootste, niet alleen aan Jupiter
toegekend: Penninus Deus had dezelfde bijnaam, volgens een inscriptie die te lezen valt op de Sint
Bernard.

LUCIUS LUCILIUS
DEO PENNINO
OPTUMO
MAXUMO
DONUM DEDIT

a

De oudheidkundigen hebben opgemerkt dat Augustus het beeld van deze god heeft neergehaald en
vervangen door een ander van Jupiter.
Zo is ook MAXIMUS/DE GROOTSTE, de bijnaam van andere godheden. MERCURIUS MAXIMUS
komt voor op een oude steen bij Tomasinus, Wijgeschenken, en bij Sponius. Juno noemt zich
maxima/de grootste; Ovidius, Gedaanteveranderingen, boek 3. Pausanias, Achaea, noemt een
heiligdom van de zogenoemde grootste goden. Ook is er volgens Lazius een inscriptie gevonden in
a

Lucius Lucilius heeft aan de godheid Penninus, de Beste, de Grootste, (dit) ten geschenke gegeven.
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Transsilvanië waarop DEO QUI EST MAXIMUS/VOOR DE GOD DIE DE GROOTSTE IS staat.
Onlangs is er een inscriptie uitgegeven die beide bijnamen van Jupiter heeft. Ik zal proberen
die inscriptie te verduidelijken omdat dat nu mooi kan.

JOVI O M ET
a

FIDEI CAND SACR

Een uitmuntend man, die al gestorven is en die heel veel betekend heeft voor de Republiek der
Letteren, meende scherpzinnig dat hij "Trouw van de kandidaat-magistraten" had ontdekt. Maar ik
geef

TROUW

de bijnaam

b

STRALENDE.

Immers Sextus Rufus en Victor melden dit bij het achtste

district van Rome. En Trouw had toevallig deze naam door een wit kleed. Horatius: 185 "Hoop en
zeldzame Trouw, in wit doek gehuld, eren u."
Nijmegen, steen B

a
b

Aan Jupiter, de Beste, de Grootste, en aan Trouw, de Stralende, gewijd.
Het woord candidus betekent wit, stralend. Een candidatus/kandidaat werd zo genoemd naar zijn witte toga.
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De grafurn, gemerkt met de letter B, is samen met het voetstuk elf duim hoog. Ze is van aardewerk
en wit van kleur, zoals er veel, nagenoeg dezelfde, worden gevonden op de Gallische oever van de
Rijn en Waal. Het voetstuk dat ik ook nog op ware groottea laat zien, is een vierkant stuk
natuursteen.

Het is zo stevig met een of andere stof aan de urn vastgemaakt dat het na zo'n lange tijd niet is
losgekomen. Op één zijkant is glashelder te lezen:
MERCURO
ET REGIS FIL

a

De afbeelding hieronder is niet op ware grootte: het (moderne) maatstokje is 10 cm. Cuperus gebruikt in zijn
uitgave een uitklappagina om dit voetstuk, en een ander, op ware grootte af te beelden.
8

Mercurius
Dat Mercurius door de Galliërs bijzonder vroom vereerd werd, meldt Julius Caesar, Gallische
Oorlog, boek 6, hoofdstuk 17: "In het bijzonder vereren zij de god Mercurius. Van hem zijn er heel
veel beelden. Hem beschouwen ze als de uitvinder van alle kunsten en als begeleider op reizen en
tochten. Hij heeft volgens hen de grootste macht met betrekking tot winst en handel." Tacitus
getuigt in Germanië dat de Germanen, de buren van de Galliërs, dezelfde godheid vereren. Ook bij
Tacitus, Jaarboeken: "De overwinnaars wijden het leger van de tegenpartij aan Mars en Mercurius.
Door deze gelofte worden paarden, mannen, alles wat overwonnen is, vernietigd."
Toch is dit niet de speciale oorzaak waarom zijn naam op het voetstuk van de grafurn te
lezen valt. Wel om het volgende, zoals Claudianus dicht:
"Godheid van onderwereld én hemel, die als enige over beide drempels mag gaan
en zorgt voor verkeer tussen beide werelden."
Hij wordt dus tot de goden van zowel de bovenwereld als de onderwereld gerekend. Want het is
alom bekend dat men denkt dat hij de doden naar de onderwereld heeft gebracht. En hierom wordt
hij geleider, van-de-aarde en de-schimmen-naar-de-onderwereld-leider en zelfs zoon-van-de-aarde
genoemd volgens de schrijver van het Grote Woordverklaringenboek. Daarom schrijft Artemidorus,
boek 2, hoofdstuk 42, dat zieke mensen in hun slaap zien dat Mercurius de dood aankondigt, omdat
hij de begeleider van de zielen is: de zieken komt hij halen, want men beschouwt hem als
zielenbegeleider. Met een brandende fakkel in de hand leidde hij de mensen die de Velden van de
Gelukzaligen binnengingen. Valerius Flaccus op het eind van boek 1:
"Met lichte tred en zijn fakkel in zijn hand leidt de afstammeling van Atlas al deze
mensen. De weg wordt ruim verlicht door het vuur van de god tot ze de bossen
bereiken en de bekoorlijke plekken van de godvruchtigen en de vlaktes waar de zon
en zonnige dagen heel het jaar door aanwezig zijn, 186 waar dansende mannenkoren
en liederen zijn, waar de mensen op geen enkele manier meer verlangens hebben."
Vergilius geeft hem een twijg; Horatius naar diens voorbeeld:
"Jij plaatst godvruchtige geesten op zegenrijke zetels en met jouw gouden twijg
beheers je de vluchtige menigte."
Zoals men dus de grafmonumenten opdroeg "aan de vergoddelijkte zielen", "aan de onderaardse
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goden", "aan Pluto", "aan Proserpina" en zoals men aan diezelfden als het ware de doden met hun as
toevertrouwde, zo geldt deze eer ook Mercurius. Bij Boissardus schijnt deze god het graf te openen
en is er een inscriptie toegevoegd: VOOR DE ONDERAARDSE GODEN.
Regis(o)
Maar wat zal dan ET REGIS FIL betekenen? Zullen we dan maar zeggen dat in deze urn de resten van
de zoon van een of andere barbaar, Regulus, zijn opgeborgen en dat die resten zijn toevertrouwd aan
Mercurius, de begeleider van de zielen? Maar het materiaal van de urn (klei en op geen enkele
manier koninklijk bloed waardig) pleit hiertegen. Of moet deze tekst eerder uitgelegd worden als ET
REGISONIS FILIO/VOOR DE ZOON VAN REGISO, in zoverre dat zijn as in de urn opgeborgen was?
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Vast staat dat REGISO het gedenkteken gemerkt met de letters BBa aan Mercurius heeft gewijd. En
dit gedenkteken is op dezelfde plaats gevonden. Als deze gissing iemand bekoort: de steen gemerkt
met de letter C kan uitgelegd worden als

MERCURIO REGISONIS FILIO,

ligatuurstreepje. Het altaar gemerkt met de letter D heeft

met weglating van een

MERCURIO REGISONIS;

hier heeft de god

deze bijnaam gekregen door de verering van Regiso. Glasheldere voorbeelden maken duidelijk dat
dit vaak het geval is. DIANA RAESIANA heeft haar naam te danken aan de familie Raesianus,
ORCILIANA

aan de familie Orcilius en

FORTUNA TORQUATIANA

aan Torquatus; zie de zeer geleerde

Sponius, Gevarieerd werk van geleerde oudheid. Net zo komt op blokken steen
PLUTO NERVIANUS

en

HERCULES AELIANUS

CERES

FORTUNA FLAVIA,

voor, zoals Raphaël Fabrettus in hoofdstuk 8 van zijn

zeer geleerde verhandeling De zuil van Trajanus geeft. Daar toont hij bovendien aan dat dit ook
gold bij de Grieken. Ook GOD MERCURIUS CISSONIUS moet tot deze groep worden gerekend, evenals
JUNO CISSONIA,

zoals Baudelotius, een man met een goed verstand, me leerde. Want deze goden

schijnen hun naam te hebben van de familie of het geslacht Cissonius. Door Gruterus wordt
QUINTUS CISSONIUS, DE ZOON VAN QUINTUS, HOR APRILIS BOUWMEESTER VAN DE KEIZERS

genoemd.

Hij werd tot het kiesdistrict Horatia gerekend, en niet Horaprilis genoemd. 187 Hieruit blijkt
overduidelijk dat aan de goden menselijke familienamen werden gegeven. Maar ik twijfel in welke
categorie we Jupiter Agamemnon en Venus Stratonicis moeten onderbrengen. Jupiter wordt immers
niet Agamemnon genoemd, maar het lijkt erop dat de bekende koning der koningen en aanvoerder
der aanvoerders na zijn dood vergoddelijkt is en Jupiter is genoemd. Athenagoras: "De Spartaan
vereert Agamemnon Zeus/Jupiter." Clytaemnestra bij Lycophron:
"Mijn echtgenoot, heer van een in de oorlog buitgemaakte bruid,
zal door de Spartanen vleiend Zeus genoemd worden
en de hoogste eerbewijzen ontvangen van de zonen van Oebalus."
Hierbij tekent Tzetzes het volgende aan: "De Spartanen richtten de eredienst van Agamamnon
Zeus/Jupiter in op het niveau van de halfgoden." Hierover moeten we ook Eustathius bekijken,
pagina 168, bij Ilias, boek 2. Toch moet deze plaats bij Hesychius niet verklaard worden zoals de
beroemde Meursius dat doet, waar hij meldt dat Metrodorus gezegd heeft dat Agamemnon
overdrachtelijk is voor de hemel, maar die verspreidt vervolgens zijn licht, omdat Metrodorus niet
alleen Agamemnon, maar ook Jupiter, Juno, Hector, Achilles en andere Griekse en Trojaanse
a

Ook deze afbeelding zal op ware grootte zijn: dit voetstuk staat op dezelfde uitklappagina als B. Zie pagina 8.
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helden overdrachtelijk uitwerkt, zoals ik elders vertel. Overigens geldt ditzelfde met betrekking tot
Venus Stratonicis, de vrouw van Antiochus Soter, bij Tacitus en in de inscripties van de graaf van
Arundel.
Mercuro in plaats van Mercurio
De andere kanten van het voetstuk vormen samen woorden en de letters zijn helemaal niet te
verklaren. Ik wil dit liever aan anderen overlaten dan hier mijn (vrije) tijd te verdoen met onzekere
gissingen. Vermeldenswaardig is echter dat er MERCURO geschreven wordt en niet Mercurio. Maar
omdat op deze door mij behandelde steen de tweede R veel groter is dan de andere letters, is er hier
zeker sprake van samentrekking: de letter I zit er op de gebruikelijke manier in. Gelijksoortige
voorbeelden bevestigen deze manier van schrijven. In Schatkamer van de Palts is een zeer bevallige
Mercurius te zien. Daaronder staat geschreven:

MERCURO
TIMONIA
VITTUO

Op de ene steen die ik laat zien, komt MERCURO voor. Het streepje boven de R geeft aan dat de letter
I weggelaten is, hoewel ik niet zou willen ontkennen dat er in de eerste inscriptie bij Freher in zijn
Oorsprongen van de Palts Mercurio staat.
Op de andere steen, gemerkt met de letter C, zijn alle letters even hoog. Daarop staat
duidelijk te lezen:

MERCU
RO RF

Ik heb gezegd dat het ligatuurstreepje hier weggelaten is en dat een mogelijke verklaring MERCURIO
REGISONIS FILIO

is. De steen is dan geplaatst voor Mercurius en voor de zoon van ene Regiso. Maar

als iemand dit wil uitleggen als

MERCURIO REGI FECIT/VOOR KONING MERCURIUS HEEFT HIJ (DIT)
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GEMAAKT,

als 188

MERCURIO REGISO FECIT/VOOR MERCURIUS HEEFT REGISO (DIT) GEMAAKT

MERCURIO REGISONIS FECIT/VOOR DE MERCURIUS VAN REGISO HEEFT HIJ (DIT) GEMAAKT,

of als

sterker nog,

als iemand meent dat de zoon van Regiso Mercurius genoemd werd, dan ga ik daar echt niet
tegenin.
Godennamen voor mensen
Niemand hoeft negatief te staan tegenover het omarmen van de laatste verklaring: dat aan een mens
een godennaam wordt toegekend. Want uit de geschriften van de Ouden staat vast dat dit vroeger
niet ongebruikelijk was. Met plezier voeg ik hieraan toe wat mij hierover bekend is, omdat ik ervan
overtuigd ben dat dit een heel aangenaam bewijs zal zijn. Lucianus zegt het in het laatste boek van
zijn Beelden zo: "Tot deze groep worden de mensen gerekend die godennamen navolgen: zij
worden Dionysius, Hephaestio, Zeno, Posidonius en Mercurialis genoemd. Er was een Latona, de
vrouw van koning Euagoras van Cyprus. De godin is hiertegen niet in het geweer gekomen, hoewel
zij haar toch had kunnen veranderen in een steen, precies zoals Niobe. Ik ga in stilte voorbij aan de
Egyptenaren, die, hoewel ze het bijgelovigst van iedereen zijn, (Obsopaeus vertaalt het verkeerd:
die, hoewel zij, het meest van alle volken, de goden als diepongelukkig beschouwen) toch heel
overvloedig goddelijke namen gebruiken, want bijna het grootste deel is door hen van de hemel
afgeleid." De woorden maken duidelijk dat de Egyptenaren zeer vaak namen van goden hebben
aangenomen, dat de vrouw van koning Euagoras Latona werd genoemd en dat de Grieken de namen
van de goden hebben nagevolgd.
Er is een sterke aanwijzing dat het in de tijd van Lucianus nog niet heel gebruikelijk was
genoemd te worden naar de echte en precieze naam van de goden. Zelfs de grote Salmasius schrijft
in zijn brief aan de beroemde Menagius dat er bij de Grieken talloze namen van mensen blijken te
zijn, die zijn afgeleid van godennamen en dat er weinig namen (eigenlijk geen) zijn, die alleen maar
de precieze godennaam weergeven. Veel mannen heten Apollodotus en Apollodorus, niemand heet
Apollo. Veel vrouwen heten Herodora, geen Hera of Juno. Sommigen worden Heliodorus of
Heliodotus genoemd, geen Helios. Aphrodisia is een vrouwennaam, maar niemand wordt Aphrodite
genoemd. Een bekend man meent dat Salmasius zich wat onzorgvuldig uitdrukt, omdat Clemens
van Alexandrië zegt dat koningen en gewone mensen vroeger godennamen droegen. Servius zegt
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over koningen hetzelfde bij Aeneïs, boek 7, 189 en de enorme hoeveelheid oude monumenten is
meer dan voldoende om dit te bewijzen.
Maar de zeer voortreffelijke mannen hoefden om Lucianus te verduidelijken niet de
Romeinse voorbeelden te gebruiken noch de Griekse die op zijn tijd volgden. En zeker wilden de
Romeinse keizers of die van de Grieken, die vóór hem andere namen droegen, niet uit
verwaandheid godennamen dragen. Want het gaat slechts over de naam die iemand kreeg net na zijn
geboorte.
Bovendien zegt Lucianus niet dat sommige Grieken godennamen droegen maar dat zij de
namen navolgden. En dat ze Dionysius genoemd werden en niet Dionysus, Hephaestio en niet
Hephaestus, Zeno en niet Zeus of Jupiter, Posidonius en niet Poseidon en Hermaeus of Mercurialis
en niet Hermes of Mercurius. De beroemde Thomas Reinesius, Brieven 69 en Inscripties, pagina 88,
en zeker ook Valesius in zijn commentaar op Ammianus Marcellinus, boek 19, hoofdstuk 12,
proberen op grond van de woorden van deze auteur foutief te bewijzen dat het de gewoonte is
geweest bij de Grieken, de barbaren en de Romeinen (over wie zelfs niet gesproken wordt) dat zij
zich de namen van de goden als bijnaam toeëigenden, zowel de mannen als de vrouwen. Ik ben op
grond van diezelfde woorden van mening dat het helemaal niet hard gemaakt kan worden dat
godennamen door mensen gekozen werden. Als voorbeeld hiervoor: Dionysus (want het is
Dionysius), Hephaestio, Zeno en Posidonius. Want Lucianus vertelt dat de mensen de goden
navolgden en er wordt niet gesproken over de exacte namen van de goden, zoals Jupiter, Mercurius
en Mars, maar over afleidingen.
Dit vraagt om bewijs, omdat het de mensen verdedigt die zeggen dat iemand gelijk is aan
een god, wat heel iets anders is dan een god zijn. Precies zoals de namen Mercurius en Mercurialis.
En dit vermeldt Plutarchus bij Eusebius, Voorbereiding, boek 5: "Iedere boze geest wordt
gewoonlijk genoemd naar de god met wie hij verbonden is, zoals bij de mensen de een Jupiterius
genoemd wordt, een ander Minervius of Apollonius, Dionysius of Mercurialis." Toch waren er
mensen vóór Lucianus die bekend stonden onder de precieze en echte naam van goden, behalve de
vrouw van de koning van Cyprus en de Egyptenaren. Alexander de Grote heeft zijn zoon (bij
moeder Barsine) Hercules genoemd, volgens Justinus, boek 2, hoofdstuk 10. Nicagoras Hermes
wordt door Eusebius, Voorbereiding, boek 15, hoofdstuk 2, genoemd. Mithras, de zaakgelastigde
van Lysimachus, door Diogenes Laërtius in boek 10 en Phoibe (Maan) en Hermes (Mercurius) door
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de heilige Apostel Paulus in zijn Brief aan de Romeinen. Zij hebben echt allemaal vóór Lucianus
geleefd. En dat niet alleen, maar 190 Lucianus schrijft dat heidenen die zich tot het Christendom
hadden bekeerd zulke namen niet aflegden, ook al stonden ze erg agressief tegenover hun
oudewijvenbijgeloof. En ook dat de Apostelen niet bang waren de namen van de goden te
gebruiken, toen hun bijgeloof voorbij was.
Het is duidelijk dat in daaropvolgende eeuwen sommigen dit toch afgekeurd hebben; zie
Tertullianus, Afgoderij, hoofdstuk 20: "De Wet verbiedt het dat de goden van de heidenen genoemd
worden, niet dat we hun namen niet uit mogen spreken. Het dagelijke spraakgebruik dwingt ons hen
te noemen, want vaak moet er gezegd worden: 'Je vindt hem in de tempel van Aesclepius', 'Ik woon
in de Isis-straat' of 'Hij is priester van Jupiter geworden' en meer van dit soort voorbeelden, omdat
ook aan mensen dit soort namen gegeven wordt. Ik eer immers Saturnus niet, als ik iemand zo bij
zijn naam noem. Ik eer hem niet meer dan Marcus, als ik Marcus roep. Maar er staat geschreven:
'De naam van andere goden zal niet gesproken worden, noch gehoord worden uit uw mond'. Dit
voorschrift heeft betrekking op het aanroepen van die goden." Want op de eerste plaats is uit die
woorden duidelijk dat sommigen meenden dat zij zondigden als ze de namen van de heidense goden
uitspraken. De Kerkvaders hebben het duidelijk verboden deze namen aan de ware God te geven,
zoals blijkt uit Origines in zijn boeken Tegen Celsus. Daar bevestigt hij onder andere dat de
Christenen het niet getolereerd hebben dat de grote God aangesproken werd met Jupiter, de zon met
Apollo en de maan met Diana. En op de tweede plaats dat het in die tijd niet ongewoon was dat
godennamen aan mensen, naar mijn mening aan Christenen gegeven werden. Zo is Mars een diaken
in Geschiedenis; Baluzius, Gevarieerd werk, deel 2, pagina 92. Mercurius is een priester; begin van
het verslag van de Romeinse Synode onder Bonifatius. Bacchus, plaatsvervangend hoofd van de
school van de heidenen, is een martelaar; Ado, Martelaarschap (en Sint Mercurius de Martelaar in
Bijvoegsel op Martelaarschap). Ammon is aartsbisschop volgens Palladius, Het leven van
Chrystostomus; deze uitgave danken we aan de bekende en beroemde Bigotius. Ook Hipponicus, de
zoon van Callia, droeg deze bijnaam; Athenaeus, boek 12. Op een oud monument bij Gruterus, dat
Sponius veel nauwkeuriger uitgaf in zijn Reisboek, wordt een christin Aphrodite genoemd:
"Zolang de kuise Aphrodite leefde, bouwde ze een grootse weg naar de sterren; nu
verheugt ze zich in het paleis van Christus."
Maar om naar de heidenen terug te keren, Minerva, Phoebus, Diana, Nemesis, Jacchus, Quirinus op
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inscripties en Cybele bij Heliodorus, boek 7, zijn namen of bijnamen van mannen en vrouwen.
Hermes komt met die betekenis voor op een munt van Gordianus III bij Tristanus en Patinus.
Mercurius op een inscriptie bij Reinesius en bij Ammianus Marcellinus, boek 15, hoofdstuk 2, en
Aurelius Mercurius op een ander blok steen bij Falconerius. Een zeer geleerde heer brengt onjuist
Mercurialis, Phoebio, Phoebianus, Phoebadius, Phoebitius, Annubio, Appio, Isiadis, Lucinilla,
Aprodicia, Herais, Serapia en Phoebadis onder in deze groep. Zo ook Antonius Augustinus,
Gesprekken 6, Zeno. Want dit zijn geen echte namen van goden en godinnen, 191 maar aangepaste
en afgeleide.
Ook bestaat er nog een aardige passage bij Chrysostomus op hoofdstuk 4 van Daniël:
Nebukadnesar zegt tegen Daniël dat de naam Balthasar ook de naam van zijn god is, die namelijk
Bel of Bal genoemd werd. Chrysostomus zegt: "Want het was de gewoonte bij hen om hun kinderen
de naam van de goden te geven, aangezien ze uit mensen goden maakten. Zo wordt iemand bij ons
Belus of Belius genoemd." Maar de geleerde man schijnt niet de kracht van de Griekse woorden
begrepen te hebben: want Chrysostomus schrijft niet dat de heidenen de precieze namen van de
goden aan hun kinderen hebben gegeven, zodat ze bijvoorbeeld Bel, Astaroth, Mars genoemd
werden. En dit is geen argument bij de naamsverandering van Daniël, omdat het niet om de precieze
naam van de god gaat maar om een afleiding of samenstelling. En de naam geven aan hun kinderen
duidt op een naam geven ter ere van de goden, wat beslist gebeurde, als iemand een naam kreeg die
afgeleid is van een of andere god. Zo geeft Lucianus ergens: ter ere van jouw naam. Ja, dit
voorbeeld dat Chrysostomus toevoegt, bevestigt het: zoals immers Baltasar afgeleid is van Bel of
Bal, zo is Belaios of Belias afgeleid van Belo, zoals de beroemde Cotelerius meent te moeten
schrijven. Ik denk dat hij met mij van mening zal zijn dat er geen enkele andere uitleg aan de
woorden van Chrysostomus gegeven kan worden.
Reactie van Spanheim
Het is de moeite waard om te luisteren naar de doorluchte Spanheim over dit stuk marmer:
"Eindelijk buig ik me over jouw laatste brief en de inscriptie die jij daarin noemt. De
inscriptie gevonden op de Waaloever bij de stad van de Bataven: MERCURIO ET REGIS FIL. Ik beken
openhartig dat er zich hierover niets voordeed dat ik jou kan mededelen of dat mij buitensporig
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tevreden stelt. Iemand die weet dat die god de beschermengel van de Galliërs en Germanen is en die
weet dat beelden op verschillende plaatsen in Germanië aan de Donau en Rijn voor hem geplaatst
zijn - Reinesius merkt dit op in zijn Verhandeling, pagina 114 -, hoeft zich er niet over te
verwonderen dat Mercurius in die streek koning genoemd wordt en vereerd wordt. De goden van de
heidenen worden vaak door de Grieken koningen en vorsten en door de Romeinen koningen en
koninginnen genoemd en zij worden middels tempels, beelden en andere monumenten onder die
naam vereerd, omdat er niets grootser is op aarde dan de majesteit van koningen.
Maar omdat de volledige naam duidelijk te lezen is op de andere inscriptie uit hetzelfde
gebied die jouw brief meldt, moet de eerste inscriptie zonder twijfel op dezelfde manier gelezen
worden. De betekenis van beide inscripties gaat blijkbaar over de twee zogenoemde heersers van
dat gebied, vader en zoon óf over Mercurius, de plaatselijke beschermgod, voor wie ook een altaar
is opgericht en over Regiso, wiens as daar begraven is. De eerste verklaring mag de voorkeur wel
hebben omdat je weet dat veel mensen bij de Grieken Hermes of Hermetes genoemd worden en
omdat onder andere regelmatig de familienaam Mercurius te lezen is. Ook wordt op oude stenen
monumenten gewag gemaakt van Mercurius; er staat bijvoorbeeld bij Gruterus, 114.2, Quintus
Clodius Iason en zijn zoon Mercurius, en bij Reinesius, pagina 119, voor broer Mercurius."
Reactie van Fabrettus
Ongeveer dezelfde mening heeft de zeer geleerde Raphaël Fabrettus, wiens woorden ik graag
weergeef. Hij heeft me dit gestuurd in februari 1686.
"Ik zal je mijn mening vertellen over de eerste grafinscriptie: de Mercurius die wordt
aangegeven op de steen waardoor de urn beschermd wordt, slaat niet op de bekende god van de
voorouders, maar op de naam van een man, Regiso, die jij als zoon hebt gevonden op een andere
steen. Het is immers niet ongewoon, dat godennamen door mensen gebruikt werden. Ik zou dit met
veel voorbeelden kunnen staven, als ik te maken zou hebben met iemand anders dan een zeer groot
geleerde. De letters eromheen lijken me tekens en figuren te zijn omdat er van hen geen enkele zin
komt, die het Latijn van die twee regels evenaart. Met gelijke argumenten zeggen we dat de tweede
inscriptie, MERCURO R F, een graf is hoewel die op een altaar is gebeiteld, want overal 192 werden
soortelijke zuilen in de vorm van altaren opgericht. Bovenop is er zelfs een holte aangebracht, die
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men met een grafzode vulde. Op deze zode hield men dan plengoffers en plaatste men giften bij de
begrafenis. Over dit altaar heb ik gezegd dat het geplaatst is voor Mercurius, de zoon van Regiso.
Diezelfde Regiso komt terug op het derde altaar, en daarom blijf ik bij jouw laatste vermoeden, dat
deze graftekens geen aan goden gewijde monumenten zijn."
Nijmegen, steen BB en C; Mercurius Gratius
De steen, gemerkt met de letters BB geeft ons Mercurius en Regiso. Extra aandacht gevraagd: de
onderkant van een andere steen die de vorm van een altaartje heeft en gemerkt is met de letter C,
komt zo overeen met de grootte hiervan dat hij erop geplaatst schijnt te zijn.
Mercurius wordt GRATIUS genoemd. De naam wordt niet bij anderen aangetroffen en het is
onzeker of het een afleiding is van Gratius of van een of andere plaats of van iets anders. Bij de
inwoners van Samos bestond zonder twijfel de bijnaam Charidotes, volgens Plutarchus in zijn
Griekse vraagstukken. Door Lycophron wordt hij de vrolijke god genoemd, of de heldere, zoals
Apuleius schrijft. Maar ik kan toch maar niet geloven dat dit soort zaken op de oever van de Waal
gevonden wordt. Ik laat het aan succesvoller talenten over om te verklaren waarom deze bijnaam
gegeven kan zijn aan Mercurius. De letters A.G.V.M. duiden niets anders aan dan animo grato vovit
merito/hij heeft met dankbaar gemoed terecht geofferd; dit komt veel voor bij inscripties.
Nijmegen, steen D
Het altaar, gemerkt met de letter D is twintig duim hoog, elf breed en viereneenhalf dik.
MERCURIO REGIS

kan - ik herinner me dat ik dit heb aangegeven - opgevat worden als

Mercurio Regisonis/Voor Mercurius van Regiso: de god heeft zijn bijnaam van Regiso gekregen.
Of als Mercurio Regi Sacrum/Gewijd aan koning Mercurius omdat de goden regelmatig, zoals ik
later zal aangeven, Koningen genoemd worden. Of als Mercurio Regiso Ve. Fortunae Blesio:
Regiso en Blaesio waren de zonen van Burgio, Regiso had zijn gelofte ingelost aan Mercurius en
Blaesio aan Fortuna.
Maar wat die letters VE betekenen weet ik echt niet. Iemand zou kunnen vermoeden dat hier
de naam Venus of Vesta verborgen gaat, of de bijnaam Vetus bij Fortuna, wat ik overigens nog
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nergens gelezen heb. Maar het beste is er Veteranus van te maken en de inscriptie als volgt te lezen:
Mercurio Regiso Veteranus Fortunae Blesio Burgionis filius votum solverunt libentes merito/Aan
Mercurius heeft de veteraan Regiso gaarne en met reden zijn gelofte ingelost, aan Fortuna Blesio, de
zoon van Burgio. Als iemand toch deze invulling niet wil goedkeuren dan zal ik daar zeker niet
tegenin gaan, omdat ik weet dat bij het ontcijferen van deze raadsels de zegepalm verschuldigd is
aan de beste uitlegger.
Er is een enkele E gezet in plaats van AE. Deze manier van schrijven komt niet alleen voor
op stenen maar ook op oude munten, zoals geleerde mannen bewezen hebben.
De naam

BLESIO

is 193 Gallisch of Germaans; die namen eindigen vaak op een O. Zo

komen Regiso, Surio, Burgio, Bato en andere namen voor. Toch zal ik niet in gaan tegen mensen
die deze naam misschien afleiden van Blaesus (bijnaam van de Juniërs, de Pediërs, de Semproniërs
en de Velleiërs) of van Blasio (bijnaam van enkelen van de Cornelius-familie en de Helviusfamilie). Dit vertelt ons Glandorpius. En deze zaken zullen in dienst staan om deze monumenten te
verduidelijken. Als iemand hen treffender, beter en geleerder kan uitleggen, dan ben ik hem heel
dankbaar.
Wel of geen bedrog?
Omdat deze inscripties nagenoeg nieuw zijn en elders niet toegankelijk, zullen er misschien enkele
mensen opstaan die van mening zijn dat er geleerd bedrog achter verborgen ligt en dat wij daarom
voor niets onderzoek doen naar de ware betekenis ervan. Maar voor mij zijn er zwaarwegende
redenen waarom ik meen dat elke zweem van bedrog ontzenuwd kan worden.
Want op de eerste plaats zijn de stenen gemerkt met de letters B, C en D, allemaal gevonden
op de Waaloever, toen het water zich deze zomer een heel eind had teruggetrokken.a Tegelijkertijd
is op dezelfde plaats de urn door werklui opgegraven. Een Jood heeft dit alles opgekocht, en
verkocht. Als iemand diens woord in twijfel wil trekken, dan maakt hij de grootste vergissing van
de wereld! Want hoe komt een Jood, absoluut onbekend met de Latijnse taal, aan kennis van
Romeinse oudheden? Hoe zouden de naam Mercurius en bijnaam Gratius in zijn gedachten
opgekomen zijn? En wat heel opmerkelijk is: het altaar gemerkt met de letter D is op dezelfde plaats
a

1681.
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gevonden en heeft een aantal jaren onopgemerkt op een naburige akker gestaan.
Bovendien heb ik deze monumenten zelf in de hand gehad en kan ik iedereen ervan
overtuigen dat niets verdachts argwaan op heeft kunnen wekken, toen ik hen heel nauwkeurig
bekeek en onderzocht.
Zaken die nergens bij anderen voorkomen en die bekend zijn om hun zeldzaamheid, zijn
nog niet automatisch vervalsingen. Want als we deze regel zouden volgen, hoeveel inscripties met
daarop absoluut onbekende godennamen en hoeveel andere zaken die onbekend zijn en nergens te
zien en te lezen zijn, zullen er dan niet verworpen moeten worden? En dit alles, hoewel hun
ouderdom toch vaststaat volgens onpartijdige ter zake kundigen, hoewel hun ouderdom aanvaard
wordt met het grootste geestelijke genoegen. En dan nog de spotgoedkope prijs waarvoor de Jood
die monumenten verkocht heeft: men verwerpt makkelijk elke gedachte aan oplichting, omdat hij
dan veel meer werk gestoken heeft in het maken van de stenen, en het schrijven van de letters erop,
dan dat het de geringe winst waard is. Het is algemeen bekend hoezeer die mensen terugschrikken
voor zoiets.
Mercurius in bezit van Smetius
Omdat Mercurius al zo vaak genoemd is, denk ik dat het voor de lezer nuttig is als ik een afbeelding
van die god toevoeg. Deze afbeelding is in het bezit 194 van de zeer geleerde oudheidkundige
Johannes Smetius. Dit beeld laat hem duidelijk met baard en helm zien.

Dit is MERCURIUS op een zilveren schijf die bol is; de andere kant is hol - ik heb hem zelf in de hand
gehad. Tegenwoordig worden de uiteinden van paardenbitten gewoonlijk met soortelijke
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versierselen verfraaid. Om te beginnen is de helm van Mercurius nadere bestudering waard.a
Zenobius, Honderdtallen 1, spreekwoord 41, kent de helm met stelligheid toe aan deze god: Perseus
is teruggekeerd na het doden van Medusa en "stelde Dictys aan als koning over Seriphus. Hij gaf het
hoofd van de Gorgo aan Athene, maar de helm aan Mercurius, evenals de vleugelschoenen en de
zak." Bij de Eliërs, "droeg Mercurius een ram onder zijn armen en was zijn hoofd voorzien van een
helm;" Pausanias, boek 6. De woorden van deze auteurs zijn duidelijk en geleerde vertalers geven
hen weer met helm. Behalve dan toch dat het Griekse woord eerder reishoed betekent. Zo verklaart
de Suda (in de vertaling van Portus) het woord helm: "Helm, omdat (Iris) een helm (lees reishoed)
had, zoals de bode Mercurius. Ook de Peloponnesiërs noemen een reishoed een helm." Soortgelijke
beweringen zijn te lezen bij de Scholiast op Aristophanes op pagina 598; hij is erop na te slaan.
Maar ook al gaan we ervan uit dat Plutarchus en Zenobius een echte, onvervalste helm aan
Mercurius toekennen, toch bevalt het me niet dat het gezicht in niks lijkt op de god die normaal
afgebeeld wordt als een jongeman of een jongen. Maar ik meen dat ik in mijn Harpocrates heb laten
zien dat ook Mercurius als een oude man met een baard afgebeeld is op grond van oude stenen en
op grond van Pausanias. Ja, ook Eustathius, Ilias, boek 21, pagina 1249, uitgegeven te Rome,
vermeldt dat de Pelasgen Mercurius afgebeeld hebben als oude man: 195 "Hermes is vreedzaam en
daarom komt hij omhoog en houdt hij van de liefde. In de Odyssee wil hij met Aphrodite
vastgebonden worden. Hierdoor is hij in de geschriften van prachtlievende retoren, zo lijkt het,
bekoorlijk en charmant. En daarom beelden de Pelasgen op grond van dit verhaal Hermes als strak
en recht overeind af. En meestal als oude man, die potenter is dan een jonge man zonder
levenservaring." Hieruit leren we dat Mercurius een liefhebber van vrede en Venus is geweest en
dat de Pelasgen hem zich voorgesteld hebben met stijve geslachtsdelen, en vooral als een oude man,
omdat oude mannen geschikter voor de voortplanting zijn dan jongemannen. Ongeveer hetzelfde
meldt Cornutus in hoofdstuk 16 van Goden: "De Ouden beelden de Hermes-barenden oud af met
stijf geslachtsdeel. De jongere Hermessen worden afgebeeld zonder baard en met slappe penis.
Hiermee geven ze aan dat die van de gevorderde leeftijd vruchtbaar en volwassen zijn." Hier moet
a

Cuper maakt in deze alinea een onderscheid tussen κυνὴ (leren helm) en πέτασος (brede hoed, reishoed).
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'bebaarde Hermessen' geschreven worden in plaats van 'Hermes-barenden'. Omdat de vertaler dit
niet gezien heeft, meent hij dat hij hier de ouders van Mercurius gevonden heeft: "De Ouden
beelden de ouders van Mercurius oud af met stijf geslachtsdeel; de jongere worden afgebeeld
zonder baard en met slappe penis. Hiermee geven ze aan dat die van de gevorderde leeftijd
vruchtbaar en volwassen zijn." Dit is zeker anders dan de bedoeling en mening van de schrijver.
Toch twijfel ik er sterk aan of Eustathius en Cornutus Mercurius als een oude man
beschrijven, en tevens met heel zijn lichaam in menselijke gedaante. Of gaat het om Hermen,
vierkante beelden waarop oude, bebaarde koppen van Mercurius of mensen zijn geplaatst? Dat dit
laatste absoluut de waarheid is laat Macrobius, Saturnusfeest, boek 1, hoofdstuk 9, zien aan de hand
van duidelijke marmeren voorbeelden bij de Ouden: "De meeste beelden van Mercurius, vierkante
standbeelden, worden gemaakt met alleen een hoofd en een opgericht geslachtsdeel." Dit bewijst
ook Plutarchus in zijn boekje Mag een oude man de staat leiden? met goede, duidelijke woorden (ik
geef alleen het Latijn): "De ouderdom ontneemt ons niet zoveel vaardigheid om te helpen als zij ons
aan burgerlijk bestuur toewerpt. En daarom maken ze oudere Hermen zonder handen en voeten,
maar met een stijve penis. Hiermee duiden ze aan dat het helemaal niet van ouderen gevraagd wordt
dat hun lichamen dienstbaar moeten zijn, als hun geest maar, zoals het hoort, actief en nuttig is."
Ook Artemidorus bevestigt dit in Droomboek, boek 2, hoofdstuk 42: In dromen gezien "is een
vierhoekige Mercurius met een spitse baard alleen gunstig voor filosofen, maar 196 zonder baard
ook niet voor hen."
Deze passages geven duidelijke bewijzen dat er vierkante beelden van Mercurius,
herkenbaar aan zijn gevorderde leeftijd en zijn baard, zijn geweest. En zelfs dat er melding gemaakt
wordt van een beeld van Mercurius dat vierkantig is en dat een baard heeft en een op het hoofd
gekraste hoed, volgens Pausanias in boek 6. Daarom wil ik niet met zekerheid beweren dat ons
beeld iets gemeenschappelijks heeft met dat soort standbeeld; met name omdat de baard nauwelijks
te zien is, ook al is het een ouder gezicht. Hetzelfde wat mij op de genoemde oude marmeren
beelden trof, proef ik ook hier. Gaarne beken ik dat zelfs kleinoden hun moeilijkheden hebben en ik
verzeker dat ik anderen hartelijk zal danken, die dit alles ooit duidelijker uit zullen leggen.
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Toch hoeft Mercurius nog niet het veld te ruimen. Omdat ik in Harpocrates geprobeerd heb de
eredienst van de Egyptenaren uit te leggen, zal ik een aardige passage bij Horapollo, boek 1,
hoofdstuk 10, opvoeren: "De derde (soort scarabeeën) is de éénhoornige. En men meende dat hij
door de eigenaardige vorm aan Mercurius was gewijd, zoals de vogel de ibis." Op grond van
Juvenalis staat vast dat de Egyptenaren de ibis, vet door de slangen, vereerd hebben. Plinius schrijft
in boek 10, hoofdstuk 28, dat zij de ibis aanriepen tegen de komst van de slangen; Aelianus, boek
10, hoofdstuk 29, dat de ibis aan Mercurius, de vader van het spreken, zijn liefde toont, wat ook
Horapollo meldt in Hiërogliefen, boek 1, hoofdstuk 36.
De ibis is dus aan Mercurius gewijd, maar hoe zit het dan met de scarabee? Waarom wordt
deze vogel met de scarabee verbonden, hoewel er geen gelijkenis is tussen de scarabee en de ibis?
Al eerder had Horapollo gezegd dat er een scarabeeënsoort was die katachtig was. Deze scarabee
hebben ze aan de Zon gewijd omdat de kat of kater zijn pupillen aanpast aan de loop van de zon. En
daarom denk ik dat de derde soort aan Mercurius is gewijd omdat Mercurius blijkbaar aan de ibis
doet denken. Daarom herschrijf ik ibis-vormig.a Want er is niks geen eigenaardige vorm omdat ook
de andere soorten hun eigen vorm hebben. Zo wordt de tweede soort twee-hoornig en stierachtig
genoemd en daarom aan de Maan gewijd, precies zoals de stier tot de sterren geteld wordt. De
Egyptenaren zeiden dat de stier de (astrologische) verhoging van die godin was.

Twee beelden in bezit van de gebroeders Witsen

De twee beelden die volgen, zijn te danken aan de geestelijke beschaving van de gebroeders Witsen.
De ene broer, een geleerd man, bekleedt de hoogste ambten in de Republiek en is burgemeester van
Amsterdam, de ander, beroemd, is het hoofd van de stadswacht. Zij hebben met grote kosten een
fantastisch verzameling aangelegd met gouden, zilveren en bronzen munten van de beste kwaliteit,
authentieke, oude gemmen en beeldjes 197 en andere schitterende zaken.

a

Cuper verandert het Griekse woord ἰδιόμορφος, eigenaardige vorm, uit het citaat van Horapollo hierboven in
ἰβιόμορφος, ibis-vormig.
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Eerste beeld: godin met hond

Welke godin dit beeld voorstelt, weet ik niet. Is het Mana Geneta, aan wie de Romeinen, of Hecate,
aan wie de Grieken, of Eilionia (de vertaler geeft Lucina; hij schijnt Eileithuia gelezen te hebben)a,
aan wie de Argiven honden offerden, volgens Plutarchus, Romeins onderzoek? Of is het Enodia, de
bijnaam van Hecate volgens Artemidorus, boek 2, hoofdstuk 42, aan wie de Colophoniërs zwarte
puppen offerden volgens Pausanias, boek 3? Of Diana, aan wie Plutarchus, Isis, de hond wijdt? Of
toch liever Cybele, gelijkgesteld aan Hecate? Zij vermaakt zich met honden en daarom schrijft
a

Eileithuia en Lucina zijn godinnen van de geboorte.
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Hesychius dat honden de pronkstukken van Hecate genoemd worden, namelijk het genot, de
vreugde van Hecate. Dit past heel goed bij ons blok marmer, omdat de godin als het ware met de
hond speelt en het woord pronkstuka niet alleen het beeld maar het geheel aangeeft dat er iemand
plezier heeft. Alles waarin iemand genoegen en vreugde schept, zo spreekt de naamloze
taalkundige in de uitgave op Pomponius Mela van de terecht zeer beroemde Vossius. Hier kunnen
Hesychius, de Scholiast op Homerus en anderen nog aan toegevoegd worden. Bovendien verwijst
Hecate naar alle godinnen, zoals duidelijk blijkt uit de woorden die Isis bij Apuleius spreekt: "De
Phrygiërs, de eerstgeborenen van de mensen, noemen mij de Pessinuntische Moeder van de goden,
de inheemse bewoners van Attica noemen me Cecropische Minerva, de door de zee omspoelde
Cypriërs Venus van Paphos, de pijldragende Kretenzers Dictynnische Diana, de drietalige Siciliërs
Proserpina van de Styx, de Eleusiniërs oude godin Ceres. Sommigen noemen me Juno, anderen
Bellona, weer anderen Hecate of Rhamnusia. De Ethiopiërs, die beschenen worden door de eerste
stralen van de opkomende zon, de Ariërs en de Egyptenaren, die machtig zijn door hun aloude
wijsheid, noemen mij bij mijn echte naam wanneer ze mij eren met mijn eigen plechtigheden:
Koningin Isis."
Misschien moet er Afrikanen gelezen worden, omdat de Ariërs, een volk in Perzië, hier niet
goed op zijn plaats kan zijn. Ook is het niet geloofwaardig dat de auteur de Ariërs bedoelt, die
Plinius, boek 6, hoofdstuk 28, in Arabië plaatst. Nee, liever Afrikanen, van wie ongetwijfeld een
groot deel Isis vereerde omdat zij in de buurt van Egypte leefden. Toch leveren - ik beken het
eerlijkheidshalve - de eerste stralen van de opkomende zonnegod een probleem op. Deze stralen
lijken ertoe te neigen dat het hier niet moet gaan om de Ethiopiërs van Africa, maar om die van
Azië en de bewoners van de Indus, samen met de Ariërs, onder welke naam de geleerden
verschillende volken plaatsen. Als dit waar is hebben we een schitterend bewijs dat Isis zelfs in de
binnenlanden van Azië vereerd is.
En ook al heeft deze godin haar hoofd niet met een kroon met stadstorens bekranst, ook al
zijn er geen leeuwen bij, toch levert de tamboerijn 198 die zij in haar linkerhand houdt, het
overtuigende bewijs dat zij Cybele is. En dat is dezelfde als Diana en Hecate, aan wie honden
gewijd waren dan wel geofferd werden. Sterker nog, Hecate werd met een hondenkop afgebeeld,
volgens Hesychius bij het lemma Hecate's beeld.
a

Het Griekse woord ἄγαλμα betekent pronkstuk, vreugde en ook godenbeeld.
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De doorluchte Spanheim wiens woorden ik u niet zal onthouden, Lezer, is het hier zeker
mee eens. Hij zegt: "Jij spreek over een beeld dat bij jou is. Dat beeld van de zittende godin met
tamboerijn en hond op de knieën geeft mijns inziens geen andere godin weer dan Cybele. Want
honden zijn niet het symbool van één Hecate, van Hecate met de hondenkop. Vandaar dat er over
honden gesproken wordt als het teken van Hecate, volgens Hesychius. Wat betreft jouw twijfel of
honden op dezelfde manier op Cybele kunnen duiden, elke aanzet tot twijfel zal de passage met
betrekking tot Lycophron bij Tzetzes die ik hoogacht, wegnemen. Daar vertelt hij ons op grond van
Sophron dat in Thracië honden niet alleen aan Hecate maar ook aan Rhea geofferd worden. Vers 77:
"Zerynthos, de grot van de hondenetende godin." En de Scholiast: "Rea op een wagen en Hecate
met haar vreemde uiterlijk worden angstaanjagend genoemd. Men offert aan hen honden, zoals
Sophron zegt in Mimen." Treffend kun je janken en gejank aanhalen als het geblaf van honden, wat
er gezegd wordt over de priesters van Cybele, zoals bij Nicander, Tegengiften, pagina 144:
"Zij zijn bang voor het huiveringwekkend geblaf op de Ida wanneer ze het horen."
Behalve deze verschrikkelijke godinnen heb ik uit Pausanias, boek 3, pagina 181, geleerd dat de
Spartanen en Colophoniërs gewoonlijk puppies offerden aan een niet minder angstaanjagende
godheid, Mars. Nog afgezien van de jachthond van Diana, haar trouwe metgezel op bijna alle oude
munten. Daarom merkt Plutarchus, Isis, pagina 370, uitgegeven te Parijs, op dat aan Hecate, die
dezelfde naam heeft als Diana, de hond is gewijd: de hond van Artemis. Dit heeft ook Euripides: de
hond is het symbool van lichtdragende Hecate. Hesychius refereerde eveneens aan deze passage bij
Euripides bij de zojuist aangehaalde plaats. Ja, soms zelfs is de hond de begeleider van Mercurius,
beschermer der wegen, op oude stenen en munten."
Hieraan kunnen de zaken toegevoegd worden, die bekend waren uit mijn uitleg bij
Harpocrates, voordat ik deze brief van deze zeer uitmuntende man ontvangen had. En om hier nog
aan toe te voegen: Hecate werd ook wel de hondenverslindende godin genoemd omdat er aan haar
honden geofferd werden en omdat men meende dat de goden zich voeden met deze offers en ze hen
dus opeten. Zo noemden de Spartanen Juno Geiteneetster, de Samiërs Diana Zwijneneetster en
anderen Mercurius, als ik me niet vergis, Rammeneter (daarover elders). Ja, 199 van Diana wordt
ook door Libanius, deel 2, redevoering 32, verteld dat zij een kolonie naar Jonië heeft laten leiden
door een hond. Toch geeft een geleerde vertaler deze plaats aan met een asteriks ten teken dat de
tekst niet helemaal goed is, of gebrekkig. Niet ten onrechte, volgens mij. Want ook al is de koers
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van de vloot van de Chalcidiërs geleid door een duif die voorop vloog (Velleius, boek 1, hoofdstuk
4), ook al heeft een dolfijn aan Castalius de Kretenzer de weg gewezen (Tzetzes) en een duif aan de
Argonauten (Hyginus, fabel 19), ik kan me niet herinneren iets over een hond als gids te hebben
gelezen. Philostratus beweert dat de Muzen in de gedaante van bijen de Jonische vloot hebben
begeleid. Geleerden hebben daarom opgemerkt dat de Epheziërs hun munten voorzien hebben van
dit diertje. Maar dit werpt geen licht op Libanius. Bij hem moet er misschien Jonis of Neleus
geschreven staan; dan zegt hij dat Diana Jonis of Neleus aangespoord heeft een kolonie te stichten.
Zo zegt hij meteen daarop dat dezelfde godin aan Alexander raad gegeven had.
Tweede beeld: vrouw op ram
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Het tweede beeld is al even opmerkelijk. Als de verhalen die door de Ouden opgedragen zijn aan
het nageslacht, juist zijn, is dit misschien wel de bekende, veelbezongen Helle. De Grieken en
Romeinen vertellen dat zij, rijdend op de ram met de bekende gouden vacht, in de zee met diezelfde
naam is gevallen. Maar ik durf eigenlijk nauwelijks iets met stelligheid te beweren want er staat een
vrouw achter de ram en een tweede vrouw en een oude man observeren geknield nauwkeurig een
haan en een hen alsof ze daaruit een voorteken willen afleiden of hun plannen gelukkig en
voorspoedig zullen zijn. Of is het Helle die op het punt staat te vluchten, als die mythe tenminste
klopt.
Fabrettus heeft in zijn uitzonderlijke beleefdheid een brief gestuurd dat mijn mening over
een op een ram zittende Helle slim is, maar dat noch het meisje achteraan, noch de haan en de hen,
noch de knielende man en vrouw een link met Helle hebben. Hij zwijgt vervolgens maar geeft toch
een vermoeden: die twee knielende mensen waren de ouders die een haan en hen aan Aesclepius en
Hygieia offeren voor de redding van hun dochter. Zij zit op een ram, omdat dit dier, naar men zegt,
een zoen- en reiningingsoffer is, zoals De zuil van Trajanus, pagina 162, laat zien.
Het bijgeloof van de Romeinen geeft meer dan duidelijk aan dat voortekenen uit kippen
worden gehaald. Romeinse legeraanvoerders vroegen de goden altijd om raad met behulp van de
kippenhoeders. Als de kippen aan kwamen rennen en het eten snel oppikten, met name als ze gulzig
aten en er dan iets uit de snavel zou vallen en van de bodem terug opgepikt zou worden - dit heette
het gunstige voorteken - dan was dat een teken voor een goede afloop. Maar als de kuikens niet
wilden eten, dan was het een ongelukkige afloop. Dit blijkt duidelijk uit Cicero, Livius, Florus,
Festus, Minutius Felix en anderen. Het leidt geen twijfel dat kippenhanen onder de kippen vallen;
200 vandaar dat Phaedrus over een kippenhaan spreekt. Dat jongere schrijvers deze manier van
spreken bewaard hebben, leert ons Valesius, tijdens zijn leven een krachtige hoeksteen der Letteren,
bij Ammianus Marcellinus, boek 20, hoofdstuk 4. Op een munt van Marcus Antonius Augur en
Lepidus en ook op een ring met het hoofd van Julius Caesar bij Gorlaeus is een kippenhaan te zien
(dat was namelijk de vogel voor de voorspellingen). Elk legioen schijnt zelfs een kippenren te
hebben gehad. Inscriptie 36 van afdeling 6 van Reinesius maakt dit duidelijk:
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T. CORUNCANIUS T. F. VAGONTIUS
VI. VIR. AUGUST. AUGUR. PUL
LARIUS LEG. V

a

Op grond van Livius, boek 10, hoofdstuk 41, staat het vast dat er meerdere kippenhoeders in een
leger waren, die tegelijk ook de voortekenen uit de kippen lazen; want ik zie niet hoe er anders
tussen hen een ruzie over het voorteken van die god kon zijn ontstaan. Maar ik vraag me af waar
Johannes van Salisbury, boek 1, hoofdstuk 13, zijn duiven vandaan getoverd heeft: "Een consul van
de Romeinen was op veldtocht gestuurd en toen er geen enkel gunstig offer werd verkregen, beval
hij de uitgehongerde DUIVEN middels uitgestrooide tarwekorrels over de weg waarover hij van plan
was op te trekken, te laten gaan, om het ongemak van het offer door hun voorteken te verlichten.
Toen deze duiven te weinig van het voer opaten, gaf hij beval hen in de rivier te gooien om dan
maar te drinken. Ze gingen kopje-onder in de rivier en toonden dat de consul met zijn leger ten
onder zou gaan. Deze afloop is ook uitgekomen." Hij spreekt ongetwijfeld over Appius Claudius
Pulcher, over wie de betere auteurs vertellen dat hij op zee kippen heeft laten verdrinken. De
geleerden hebben uit de jood Philo en uit Polybius vernomen dat er kippen geraadpleegd zijn. Ook
Van Salisbury noemt de kip uit Suetonius, Tiberius, hoofdstuk 14, in hetzelfde hoofdstuk een haan.
Maar hij haalt dit zonder twijfel uit dezelfde bronnen waaraan het volgende ontleend is: "Toen een
andere consul door de Senaat was uitgekozen om de KONING VAN DE PERZEN te beoorlogen, zag hij
zijn dochter staan huilen in de hal van hun huis. Hij vroeg haar naar de oorzaak daarvan. Toen zij
antwoordde dat PERS gestorven was (zo werd de jonge hond genoemd die toevallig gestorven was)
is hij zijn veldtocht begonnen maar heeft hij geen triomftocht gehouden omdat de
PERZEN

KONING VAN DE

gestorven was." Dit verhaal gaat over Lucius Aemilius Paullus, die tegen Perseus, de

koning van Macedonië, maar niet tegen de Perzen gevochten heeft. Hij had op grond van dit
voorteken vaste hoop op een roemrijke overwinning en hij voerde koning Perseus in triomftocht
mee, zoals uit Valerius Maximus, Florus en anderen bekend is. Hij heeft zich hierin gruwelijk
vergist omdat hij schrijft dat de consul 201 geen triomftocht gehouden heeft, hoewel er toch geen
enkele triomftocht luisterrijker is geweest vanaf de stichting van de stad dan deze Macedonische. En
a

Titus Coruncanius Vagontius, zoon van Titus, lid van het college van zes voor de keizercultus, vogelwichelaar,
kippenhoeder van het vijfde legioen.
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omdat hij de Perzen noemt, hoewel de Perzen toen echt niet meer bestonden op aarde; toen waren
het de Parthen. Dit heeft de beroemde Graevius mij verzekerd.
Maar op de ram zit een godin of een vrouw, op een manier dat beide voeten aan een kant
hangen, zoals Europa op de stier rijdt op de munten bij Tristanus en bij Patinus. Dit wordt ook
beschreven bij Achilles Tatius in De liefdesgeschiedenis van Leucippe. Zo komt Venus als Ruiter
voor op een munt van Lucius Aurelius Verus en een andere godin op een munt van Commodus, bij
dezelfde oudheidkundigen. Faustina houdt zo een fakkel vast in plaats van Diana als Ruiter op een
munt van Antoninus Pius, bij Kardinaal Carpegna. Ammianus Marcellinus noemt dit op een
vrouwelijke manier op een paard zitten, als hij spreekt over de Hunnen: "Ze zitten bijna vastgeplakt
op hun geharde, maar lelijke paarden. Soms zitten ze als vrouwen daarop en zijn met hun gewone
werk bezig." Lindenbrogius, een buitengewoon geleerd man, merkt op dat dit de zuivere waarheid is
en dat Gubazes, de koning van de Laziërs, op deze manier op zijn paard zat, toen hij door Johannes
van Byzantium met een dolk verwond werd en voorover op de grond stortte. Hij merkt verder op
dat de Grieken dit beide voeten aan de zijde hebben of niet afgewisseld noemen; het
tegenovergestelde is schrijlings. Over de eerste en laatste uitdrukking bestaat geen enkele twijfel
maar ik twijfel sterk of niet afgewisseld niet iets anders betekent. Agathias, boek 3, spreekt als volgt
over Gubazes: "Want hij had beide voeten gekruist over de hals van zijn paard." Je moet niet alleen
letten op het woord gekruist maar ook op over de hals. Ik denk dat Gubazes zo op zijn paard zat, dat
hij zijn voeten voor zich op de paardenhals had gelegd, maar dat ze niet aan één zijde hingen.
Vulcanius heeft deze woorden volgens mij correct vertaald: "Want hij had allebei zijn voeten boven
de nek van zijn paard gevouwen." En gekruist is gevouwen. Dezelfde auteur meldt elders dat
gezanten hun handen gevouwen en samengeknepen tegen hun liezen hadden. Zo heeft de Suda dit
woord al eerder verklaard. Om terug te keren naar ons onderwerp: ik herinner me dat ik Venus of
Diana of Minerva in amazonezit op een paard gezien heb op munten. Toch zit bij de beroemde
Patinus Diana met gespreide benen als een man op een hert op een in Efeze geslagen munt van de
familie Tranquillius; precies zoals een andere godin op een paard op een munt van Commodus en
een Arabische vrouw, of liever een Amazone, op een gem bij Aeneas Vicus, ook bij Patinus.
JUPITER CRESCENS zit als een vrouw op een geit 202 op een munt van Saloninus Valerianus bij
Tristanus; hij voert ook een soortgelijk stuk marmer op uit Afbeelding van de Zon van Aleander.
Maar goed, om terug te komen bij de kippen: we moeten onderzoeken wie de
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ASSISTENT

KIPPENHOEDER is, die genoemd wordt op pagina 627, inscriptie 5.

Q. FABIUS. AFRICANI. L. CYTISUS
VIATOR. QUAESTORIS. AB. AERARIO
SER. LIBR. TRIBUNICIUS. SER. LIBR
QUAESTORIUS. TRIUM. DECURIARUM
C. CALPETANUS. C. L. GLYPTUS. VIATOR
a

PULLARIUS. PRIOR. VIR. CULICINAE

Zullen we zeggen dat Calpetanus tegelijkertijd bode en kippenhoeder is geweest? Of hielp de bode
van de kippenhoeder de persoon die de voortekenen uit de kippen las?
Als het eerste waar is, dan was de baan van kippenhoeder niet belangrijk, hoeveel aanzien
voortekenen voor de Romeinen ook hadden. Het tweede bewijst dat ze een behoorlijke positie
bekleedden. Zeker omdat Cicero, Voorspelling, boek 2, hoofdstuk 34, vertelt dat er vroeger een
bekwaam persoon gebruikt werd om de voortekenen te lezen, maar in zijn eigen tijd zo maar
iemand, omdat een kippenhoeder of iemand die voor de voortekenen gebruikt werd, aan de ziener
vertelde wat de kippen deden en omdat hij de kippen moest voeren, verzorgen en ophokken (Cicero
zegt: "Wie de kippen naar het hok brengt wordt op grond daarvan kippenhoeder genoemd.").
Dan is het helemaal niet vreemd dat een en dezelfde man bode en kippenhoeder was. Of dat
hij bode van de kippenhoeder genoemd werd omdat hij naar de ziener moest gaan en het gunstige
voorteken, of iets anders, moest vertellen. En zo zal de vogelwichelaar bij de tweede inscriptie een
ander persoon zijn dan de kippenhoeder. Of dezelfde man had de functie van ziener en die van
kippenhoeder. Laat mensen met meer vrije tijd hier maar eens onderzoek naar doen.
Graevius heeft mij als teken van zijn uitzonderlijke vorming het volgende gestuurd: "Het
lijkt helemaal waar te zijn dat Lucius Cytisus de dubbelfunctie bode en kippenhoeder bekleed heeft.
En het is niet wonderlijk dat een kippenhoeder niet rijk was, omdat ook de zieners erg onbetekenend
waren. Ook schijnt de inscriptie te laten zien dat er verscheidene kippenhoeders waren, omdat er
a

Quintus Fabius Cytisus, vrijgelatene van Africanus, bode van Financiën, klerk van de tribunen en klerk van Financiën.
Cajus Calpetanus Glyptus, vrijgelatene van Cajus, bode van de kippenhoeder en eerste echtgenoot van Culicina.
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sprake is van de eerste kippenhoeder. Ik twijfel er niet aan dat dit betrekking heeft op de pullarius;
de redenen zijn duidelijk."
Zilveren munten in bezit van Witsen
Eerste munt: Tenedos
De volgende drie zilveren munten hebt u, Lezer, te danken aan de uitzonderlijke wetenschappelijke
interesse en beschaving van burgemeester Witsen, die de Republiek der Letteren een warm hart
toedraagt. Hij heeft mij onlangs deze munten die van belang zijn voor Constantinopel, geschonken.
203

De eerste munt is er een van Tenedos. Op de ene kant zijn een bijl en druiven te zien en iets
waarvan niet duidelijk te zien is wat het is. Ook staat er van de inwoners van Tenedos. Op de andere
kant een dubbele kop met de achterhoofden verbonden: een bebaarde man en een vrouw. Goltzius
heeft vroeger al dit soort munten gepubliceerd, maar dubbele koppen geven eerder vrouwen weer,
wat toch duidelijk in tegenspraak is met de geschiedenis. Want zoals Aristoteles bij Stephanus over
de staatsinstelling op Tenedos schrijft: "Een koning van dat eiland stelde wettelijk vast om op
heterdaad betrapte overspeligen ter dood te brengen. Toen zijn zoon betrapt werd, voerde hij de wet
uit." En na zijn dood werd dit spreekwoordelijk: de bijl van Tenedos wordt gebruikt voor wreed
handelen. De ene kant van de munten van Tenedos laat de bijl zien, de andere twee hoofden als
herinnering aan het leed rond die jongen. Heraclides Lembus noemt deze koning in zijn boekje over
de staatsvormen Tennes en voegt eraan toe dat op een kant van de munt een bijl afgebeeld was, op
de andere het gezicht van een man en van een vrouw vanuit één nek.
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De edelachtbare Bochartus is van mening dat de inwoners van Tenedos een andere reden
hadden hun munten zo te slaan; zie Gewijde Aardrijkskunde, deel 2, boek 1, hoofdstuk 9.
Bovendien heeft de bijl op onze munt een heel andere vorm dan die op Goltzius' munt. Daar zijn
twee muizen te zien, hier moeilijk te herkennen zaken en druiven(trossen), ongetwijfeld om dit
eiland aan te duiden, dat rijk aan wijn was, zoals veel andere eilanden in de Egeïsche Zee die
daarom de druif op hun munten hadden staan. In Schatkamer van de Palts staan twee munten van de
Tenediërs; op een ervan is een druiventros te zien. Maar omdat er andere dingen zijn die niet
overeenkomen, meen ik dat ik hiermee de vorsers van de studie naar de Oudheid een plezier heb
gedaan, omdat ik ook mijn idee voor het voetlicht heb gebracht. Maar deze dubbele, op één nek
geplaatste kop zorgt ervoor dat ik allereerst duidelijk maak dat ook andere volken zo hun munten
hebben geslagen; 204 vervolgens dat het belachelijke bijgeloof van de heidenen ertoe leidt dat zij
twee-, drie- en vierkoppige goden en monsters vereren.
Aldus zijn op munten van de Rheginiërs, de Syracusanen, de Lemniërs, de Atellanen en de
Thessalonicensers dit soort symbolen te zien, zoals blijkt uit Goltzius, Prosperus van Parijs en
Schatkamer van de Palts. Als iemand mijn mening hierover vraagt dan zal ik luid en duidelijk
zeggen dat het niet helder is. Ik wil liever andere auteurs onderzoeken - hetzelfde omarmen of
afstoten wat geleerde mannen aan hun geschriften hebben toevertrouwd - dan me overgeven aan
onzekere gissingen. Opmerkelijk is dat er op één hals geplaatste vrouwenkoppen te zien zijn op de
munten van die volken, als tenminste de beeldhouwer ons niks wijs maakt. De munten van de
Thessalonicensers zijn hiervan uitgezonderd: daarop zijn mannenkoppen met baard en lauwerkarns
te zien. Dit meldt Ludovicus Nonnius, nauwkeurig onderzoeker op dit terrein, bij de tweekoppige
Janus die Plutarchus in zijn Romeinse vraagstukken Grieks noemt en waarvan hij zegt dat hij uit
Perrhaebia naar Italië is gekomen. Het staat vast dat de Romeinen de tweekoppige Janus op hun
munten hebben gezet; ik heb er zo een, oud en onbeschadigd. Hij wordt door Septimius tweekoppig,
dubbel, met twee gedaanten of met twee gezichten genoemd, bij Terentius Maurus, Ovidius,
Macrobius, Florus, Plutarchus en anderen. Ook is er een sierlijke munt van Publius Septimius Geta,
met op de achterkant een tweekoppige Janus. Hij staat rechtop, met in zijn ene hand een lans, in zijn
andere de roedenbundels.
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Volgens mij is deze munt geslagen aan het begin van het tweede consulaat van Geta. Ik ben het niet
eens met de zorgvuldige uitgever van de Schatkamer van de Palts die deze munt betrekt op de
onenigheid en gedeelde macht tussen de twee broers. Dit kan zeker niet gezien de roedenbundels en
gezien Janus zelf. Ausonius eert hem met het volgende gedicht: 205
"Deze maand is gewijd aan Janus. Let erop dat er wierook op de altaren schittert, dat
de huisgoden de vrome wierook tot zich nemen. Het is het begin van een jaar en een
tijdperk, het begin van een ambtsperiode, die de hooggeplaatste aristocraten noteert
op de kalender."
De mensen die zich met eeuwige roem buigen over de oplossing van dit raadsel, waren dit met mij
eens. Ik meen dat dezelfde god te zien is op de munten van Aelius Caesar en Commodus, omdat die
munten geslagen zijn toen zij hun tweede respectievelijk vijfde consulaat bekleedden. Maar waar
dan de verklaring vandaan moet komen voor de dubbele kop met korenaren op de munten van de
familie Pompejus bij Franciscus Angelonus? Ik geef toe dat ik dat niet glashelder kan verklaren. De
geleerde die Schatkamer van oude munten, Amsterdam, op zijn naam heeft staan, meent dat op een
munt van keizer Julianus de koppen van Serapis en Isis als het ware op dezelfde nek zijn
samengevoegd. Dit schijnt gedaan te zijn om aan te geven dat elk van beiden dezelfde macht en
kracht heeft. Vandaar dat in een oude inscriptie de combinatie ISIS SERAPIS te lezen valt. Dit laatste
leg ik op een andere plaats uit maar op grond van diezelfde munt die door anderen is uitgegeven, zal
glashelder het tegenovergestelde blijken. De hals van Serapis en de hals van Isis zijn namelijk
duidelijk afzonderlijk te zien. Zo duidelijk dat zij niet in deze opsomming opgenomen mogen
worden. Ik mag niet zeggen dat die koppen niet aan elkaar vastzitten met de achterkant - wat ik wil
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verduidelijken - maar, zoals ook andere dubbele koppen van goden en keizers, via de zijkant. Op
een munt van Antoninus Pius bij Franciscus Angelonus is een tweekoppige Aesclepius of
Gezondheid te zien: één hoofd geeft Aesclepius aan, het andere de godin Gezondheid, zoals Petrus
Bellorius, een befaamd oudheidkundige, heeft opgemerkt. Een tweekoppige Mercurius wordt door
Gregorius van Nazianze genoemd in zijn brief aan Nemesius: "Een tweekoppige Hermes is dubbel
uitgehakt, als het ware de ene kant naar voren, de andere naar achter." Petrus Pantinus prijst die
woorden in zijn uitgave van Apostolius. Synesius schrijft in boek 1, Voorzienigheid, dat de
Egyptenaren een tweekoppige Mercurius hebben gemaakt, een jongeman naast een oude. Als de
Egyptenaren Mercurius afbeeldden, schijnen ze evenwel niet een dubbele kop (een jeugdige en een
oude) op één lichaam geplaatst te hebben, maar veeleer twee beelden op dezelfde plek gezet te
hebben. Dit op de manier zoals Macrobius, boek 1, hoofdstuk 19, schrijft dat de Egyptenaren
gevleugelde beelden van de Zon gemaakt hebben: het ene donker, het andere licht. We laten de
tweekoppige goden en mensen voor wat ze zijn en gaan over naar de driekoppige. 206 Die komen,
voor zover ik weet, dan wel niet voor op munten, maar de schrijvers hebben hen niet overgeslagen.
Dus was er in Athene een driekoppige Mercurius gewijd door Proclides of Patroclides - zoals
Valesius herschrijft - aan zijn minnaar Hipparchus. Dit beeld stond op een driesprong, met de
straatnamen erop geschreven. Het gaf aan waarheen de wegen leidden en naar elke straat was een
gezicht gericht, zoals blijkt uit wat Philochorus bij Harpocration en in de Suda zegt bij het woord
driekoppig. Hesychius moet met de nodige voorzichtigheid gelezen worden: hij merkt op dat
Aristophanes in Drielul Hermes heel komisch driekoppig genoemd heeft, net zoals de vierkoppige
Mercurius gewijd is op de driesprong in de Kerameikos. Want hieruit volgt op geen enkele manier
dat deze bijnaam van Mercurius verzonnen is door de komediedichter en dat zo'n bijnaam niet
ergens anders al bestond. Maar, als het past over deze fragmenten een oordeel uit te spreken,
Aristophanes heeft de man, uitgerust met een drielul - lees: met een bijzondere helm met drie kegels
of misschien met een personage uit de komedie, dat drie hoofden had, zoals ze op de door Chiflet
uitgegeven gemmen van Socrates staan - driekoppig genoemd, op de manier waarop in de
Kerameikos een vierkoppige Mercurius te zien was. Vreemd is het dat Hesychius geen voorbeeld
van driekoppig aandraagt. Want zo'n Mercurius was er wel in Athene. Hij wordt zelfs genoemd
door Isaeus, zie Harpocration en de Suda. Isaeus zegt dat het aan de Vestastraat was. De schrijver
van het Grote Woordverklaringenboek schrijft duidelijk dat Patroclides hem gewijd had aan
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Lycophron; pagina 111 waar de Scholiast schrijft dat hij zo genoemd wordt omdat hij de god van
hemel, zee en onderwereld was, of vanwege natuur, karakter en rede, of omdat hij een verhouding
met Hecate en bij haar drie dochters had. De tweede verklaring had ook Eustathius voor ogen bij
Odyssee, boek 4: "De driekoppige Hermes duidt op de drie onderdelen van de filosofie." Deze
passages zijn door mij bekeken, maar toch wil ik liever bekennen dat mijn dank uitgaat naar de
vondst van Henricus Valesius. Geen enkele criticus hoeft nog met een oneigenlijk argument aan te
komen. En hier kan Apostolius, Honderdtallen 19, spreekwoord 51, aan toegevoegd worden.
Diana of Hecate, door Valerius Flaccus, boek 5, vers 259, Diana van de onderwereld
genoemd, werd vereerd, hoewel ze verafschuwd werd om haar drie koppen; het bekende "de drie
gezichten van Diana, de jonge vrouw." Daarom wordt ze drievoudig genoemd door Ovidius,
Kalender, boek 1:
"Omdat er eenmaal een hert is geofferd voor de drievoudige Diana in ruil voor een
meisje. Nu ook sterft er een hert, zonder een meisje in ruil." 207
Ovidius over Hecate in hetzelfde boek:
"Je ziet het gelaat van Hecate dat naar drie kanten gericht is, zodat het op
kruispunten drie wegen afzonderlijk in de gaten houdt."
De Grieken noemen haar driekoppig, drievormig en drienekkig, zoals blijkt uit Lycophron en
anderen die te raadplegen zijn, zoals Gyraldus, Meursius, Carolus Neapolis en anderen. Op een
oude afbeelding - het stelt een brongebouw voor - is een klein tempeltje te zien met in het midden
drie figuren. De middelste figuur is bijna een derde groter dan de andere twee, zoals het reliëf laat
zien.
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In zijn uitleg bij dit plaatje meent een grote geleerde dat hij hier een drievormige Hecate gevonden
heeft: "op een ander deel is duidelijk bij de voet van een berg een drietal godinnen, geëerd in een
tempeltje, te zien. Ik durf stellig te beweren dat de ene kant de drievormige Hecate is, de andere de
driedubbele Hecate, de drie gezichten van de jonge vrouw Diana is." Aan anderen laat ik het over
om te oordelen of dit nou waar is. Zelf heb ik altijd gemeend dat Diana of Hecate drievormig is, als
ze drie hoofden op één lichaam heeft, zoals we dat zien bij Janus met twee of met vier koppen. En
wanneer een standbeeld driekoppig genoemd wordt, dan is er geen andere mogelijkheid te bedenken
dan dat het beeld zoveel gezichten heeft. Zo schrijft Artemidorus, boek 2, hoofdstuk 42, dat het zien
in de slaap van een driekoppige Hecate op een voetstuk veranderingen en reizen betekent. Onder de
door Chiflet uitgegeven gemmen van Abraxas zijn er twee waarop twee driekoppige monsters met
mismaakte handen staan. De handen van het ene monster zijn uitgerust met zwepen en knuppels, die
van het andere met slangen en fakkels. Niet zonder reden koppelt deze geleerde hen aan Hecate. Op
een olielampje bij Chiflet, pagina 1178, zijn Isis, Serapis en een monster te zien. Isis met in de ene
hand een ratel en in de andere een emmer; Serapis vergezeld van een hond; het drievoetige en
driekoppige monster met in beide handen brandende olielampjes. 208 Bovendien noemt Marcus
Musurus Janus de driekoppige god. Of hij dat deed in navolging van de Ouden of omdat de
standbeelden van Janus driekoppig waren, laat ik aan anderen over om daarnaar uitgebreid
onderzoek te doen.
Wat de vierkoppige goden betreft, daar hebben we een duidelijk voorbeeld met de
vierkoppige Janus. Servius geeft bij Aeneis, boek 7, aan dat hij naar Rome gekomen is na de inname
van Falerii: "Later, na de inname van de Etruscische stad Falerii, is het beeld van Janus met vier
koppen ontdekt. Daarvoor hebben ze op het Forum Transitorium een ander heiligdom geplaatst,
waarvan wij weten dat het tegenwoordig vier doorgangen heeft. Het is zeker niet verwonderlijk dat
Janus bij anderen Vierkoppig is. Want zij menen dat hij de heer van de dag is, waarbij hij geboren
wordt en sterft. Anderen dat hij heer van heel het jaar is, dat zoals iedereen weet in vieren is
verdeeld." En een eindje verder: "Want zij gaven hem, alsof het de wereld is, twee gezichten: het
Oosten en het Westen, wat hierboven al gezegd is. Anderen gaven hem vier gezichten vanwege de
vier werelddelen." Macrobius, Saturnusfeest, boek 1, hoofdstuk 9: "En daarom kijkt hij bij ons naar
vier richtingen, zoals zijn beeld dat uit Falerii gekomen is, toont. In zijn boek over de goden schrijft
Gavius Bassus dat Janus tweekoppig wordt afgebeeld alsof hij de portier van de goden van de hemel
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en van die van de onderwereld is. En vierkoppig alsof hij heel de omgeving met zijn grootsheid
omarmt." Als we Servius mogen vertrouwen dan moet de vierkoppige Janus zijn oorsprong
ontlenen aan de Etruscische stad Falerii of Phaleri. Daarom schijnt de Thessalische stad Phalara
geen enkele aanspraak te kunnen maken, hoewel die toch in noten opgenomen is. Verder prijst
Codinus in Het ontstaan van Constantinopel zo'n Janus: "Zij onderzoeken het viervormige beeld
van Janus met betrekking tot de overganga van de seizoenen." Ook Johannes van Philadelphia
schrijft in zijn onuitgegeven boek over de maanden dat er een soortgelijk beeld van Janus op het
forum van Nerva staat, zoals Lambecius heeft opgemerkt. Dus er was op het forum van Nerva, ook
Transitorium genoemd, zowel een beeld als een tempel van de vierkoppige Janus. Choulius laat
diens hoofd dat op een tempel staat, zien op een munt van Augustus. Janus in zijn geheel is te zien
op een munt van keizer Hadrianus, die ik bij veel oudheidkundigen tegenkom. Ja, ook Publius
Victor roemt in zijn beschrijving van de stad Rome zesendertig vierkoppige Janussen. Toch moeten
hieronder niet zozeer beelden begrepen worden maar veeleer open bogen, waar je van vier kanten
onderdoor kon gaan. In deze betekenis gebruikt niet alleen hij Janus veelvuldig, maar ook Livius,
boek 41, hoofdstuk 27. "Hierbij werd zowel een riolering aangelegd als het forum omgeven met
zuilengangen en winkels, als drie Janussen gebouwd." Deze woorden geven volstrekt niet aan, zoals
Ouzelius meent, 209 dat er drie standbeelden van de tweekoppige Janus op het Forum Romanum
zijn geweest. Het is wel wonderlijk dat deze geleerde dit beweert omdat eerder al Torrentius in zijn
uitgave van Horatius correct verworpen heeft dat er drie standbeelden van Janus door Helenius
Acron genoemd worden. Behalve Janus ken ik geen andere god die zo gemaakt is. Apollo heeft bij
de Spartanen vier handen en evenveel oren, zoals Sosibius (bij Zenobius, Honderdtallen 1,
spreekwoord 54), Diogenianus, Honderdtallen 2, spreekwoord 5, en Hesychius bij de woorden
maagd en hondenriem beweren. Meursius neemt genoemde passages over in zijn Gevarieerd werk
over Sparta. Hieraan kan Libanius, deel 2, redevoering 11, toegevoegd worden en Eustathius bij
Homerus, pagina 1503: "Denk eens aan die mythische gekkigheden of gekke mythen, waarin er niet
alleen meerder hoofden, ogen of handen gegeven worden aan Typhon, de Hydra, Argos, de
honderdarmige reuzen en zelfs aan Mercurius, maar ook enzovoorts." Maar niks over vier koppen.

a

Het betreft hier het equinoctium, dag- en nachtevening en het solstitium.
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Tweede munt: Abydus

De tweede munt is van de Abydiërs, die misschien al wel door een oudheidkundige gepubliceerd is.
Op de munt is Diana te zien met op haar rug boog en pijlenkoker. Uit Polybius, boek 16, hoofdstuk
16, blijkt dat de Abydiërs deze godin in een tempel vereerd hebben; hij vertelt dat zij door koning
Philippus van Macedonië in het nauw waren gedreven, dat zij het plan opgevat hadden hun vrouwen
en kinderen en zichzelf te doden en dat alle vrouwen zich voor dat doel verzameld hadden in de
tempel van Artemis. Op de andere zijde is een adelaar te zien en, voor de adelaar, een wierookvat of
een brandend altaartje. Bovenaan is te lezen VAN DE ABYDIËRS, onderaan VAN DIONYSIUS; dit lijkt
de naam van de overheidsambtenaar te zijn. De adelaar moet toch wel betrekking hebben op Jupiter,
aan wie hij gewijd is. Het is in ieder geval onbekend of hij soms om een andere reden op munten
geslagen is. Deze munt kan ons niks bijzonders leren, behalve dan dat de Abydiërs Diana vereerden.

Derde munt: Troas

Daarom stap ik nu over naar de derde munt, die zeker zeldzaam en nog niet gepubliceerd is. Op de
munt is Apollo te zien met een laurierkrans; op de andere zijde staat dezelfde god met een boog in
zijn hand en een pijlenkoker op zijn rug. 210 Voor zijn lichaam staat
SLE,

erachter een bepaald teken en

VAN

TMITHEOS, eronder

duidelijk uit de afbeelding blijkt.
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VAN

VAN

APOLLO met de letters

ALEXANDER ... MANDRO, zoals

Enkele letters zijn lastig te herkennen, maar het was ongetwijfeld

VAN

SKAMANDER. Het zal dus

duidelijk zijn dat deze munt geslagen is door de Alexandrijnen in Troas en dat Apollo Smintheus
erop te zien is, genoegzaam bekend van Homerus, Strabo en anderen. Want die beroemde stad lag
op korte afstand van de rivier de Scamander. Plinius, boek 5, hoofdstuk 30: "De eerste plaats in de
Troas is Amaxitus, dan komt Cebrenia en Troas zelf (Troas werd Antigonia genoemd en nu
Alexandria; het is een Romeinse kolonie). Dan de stad Nee en de Scamander, een bevaarbare rivier.
Op een uitloper van het gebergte lag vroegder de stad Sigaeum. Daarna komt de haven van de
Achaeërs, waarin de Xanthus en Simoïs uitmonden. De oude Scamander vormde eerder een meer."
Tristanus behandelt deze stad in deel 1, pagina 752, maar ik denk dat deze geleerde zich vergist en
dat hij Alexandria in de Troas verwart met Troje, of Ilium, zelf. Want hij meent dat de ligging van
Troas door Ptolemaeus, boek 5, hoofdstuk 2, met de volgende woorden beschreven wordt: "Tussen
de Ida en de zee is Troje gelegen, tegen een berg aan." Zijn vergissing dat het Ptolmaeïsche Troje
dezelfde stad is als de stad die Strabo, boek 12, Troas noemt, is verbazingwekkend. Want deze
woorden zijn niet van Ptolemaeus maar van Strabo zelf, pagina 574; vervolgens lag Alexandrië in
Troas aan de zee, zoals blijkt uit de Handelingen van de apostelen, terwijl Troje, of Ilium, bij het
Ida-gebergte lag; Strabo, de Geograaf, maakt op pagina 593 een duidelijk verschil tussen deze
steden. Bovendien meent deze geleerde dat Alexandrië in Troas zijn naam gekregen heeft van Paris
Alexander of van een plaats op de Ida met de naam Alexandrië, waar de rechter van de geile
godinnen had gezeten. Strabo levert ondertussen duidelijk genoeg over dat Lysimachus de zorg over
Ilium droeg en niet over Alexandrië, omdat "het al door Antigonus gesticht was en 211 Antigonië
genoemd werd, maar dat het later van naam veranderde", omdat de opvolgers van Alexander
meenden dat het van respect getuigde eerst steden te stichten onder zijn naam en pas daarna onder
hun eigen naam. Elders vertelt hij dat Antigonus de bewoners van Cebrenia en Scepsis onder dwang
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naar een stad heeft verplaatst, toentertijd Antigonië, in Strabo's eigen tijd Alexandrië genoemd. En
dat de Cebreniërs daar gebleven zijn maar dat de inwoners van Scepsis met toestemming van
Lysimachus teruggekeerd zijn naar hun vaderland. De stad is dus niet genoemd naar Paris maar naar
Alexander de Grote. Nadat Lysimachus die naam aan de stad gegeven had, is de stad ter
onderscheid van steden met dezelfde naam Alexandrië in Troas gaan heten, met de naam van het
volk in de streek. En zo wordt ze genoemd door Livius, 35, 42 en 37, 35, door Ptolemaeus en door
Strabo. De doorluchte Spanheim merkt heel goed op dat Strabo niet begrepen is door de vertaler:
omdat het gebied zelf, zoals bekend is, Troas genoemd wordt, noemt Strabo, boek 2, vervolgens de
stad Alexandrië in Troas. Stephanus noemt dezelfde stad stad in Troas en Polybius, boek 5, op het
eind, schrijft dat er een uitstekende daad verricht is door de Alexandrijnen die in Troas wonen.
Omdat Nicomachus in deze stad geboren is, wordt hij in de Suda Alexandrijn van Troas genoemd.
De grote geleerde Samuel Petitus schrijft in Verschillende lezingen, boek 1, hoofdstuk 12, dat ons
Alexandrië ook Weidegrond genoemd wordt, omdat het bekend was om haar laurier. Plinius, boek
23, op het eind, en Dioscorides prijzen de laurier van Alexandrië, door hen van de Ida genoemd.
Maar ik ben nog altijd op zoek waar hij dat allemaal uit heeft gevist. Want weide wijst niet op
gewas, zoals hij schijnt te willen, maar volgens Hesychius op vee. Bij Stephanus staat wei
geschreven en diens woorden slaan niet op de stad of de plaats, maar op de Alexandrijnse laurier,
zoals Salmasius zeer overtuigend brengt in zijn uitgave van Solinus. De volgende woorden hadden
Petitus moeten leren, dat sommigen deze laurier danaè, anderen chamaidaphnè noemen. Dus de
munt toont ons de Alexandrijnen aan de Scamander. Deze rivier komt ook voor op een andere munt,
van Geta, waarop Ilieoon Skamandros/de Iliërs aan de Scamander staat. Hij droeg ook wel de naam
Xanthus bij Hesychius: "De rivier de Scamander die ook Xanthus genoemd wordt." Homerus laat
deze rivier door de mensen Scamander noemen, door de goden Xanthus. Zie voor de oorzaak van
dit verzinsel de grote Isaac Vossius, Opmerkingen bij Catullus. En de schrijver van de korte Scholia
op Homerus' Ilias, boek I, vers 403, geeft voorbeelden van deze rivier en andere en merkt dan op
dat Homerus "met de eerste naam naar de goden, met de tweede naar de mensen verwijst." In het
begin werd hij dus Xanthus genoemd, later 212 Scamander, naar koning Scamander die erin
verdronken is, zoals Servius, Aeneis, boek 4, vers 108, meldt. Vibius Sequester in zijn Rivieren
noemt hem de zoon van Corybas en Demodice en schrijft dat hij zich, compleet gek, in de rivier
gestort heeft, omdat hij de mysteriën van Rhea gezien had; daarom werd de rivier Scamander
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genoemd. Toch geeft Eustathius een andere verklaring voor de naam bij Ilias, boek 12 en 23, pagina
890 en 1197: hij wordt Xanthus/Geel genoemd omdat hij mensen die zich wassen, geel maakt of
omdat Venus geel haar had, toen ze zich voor het Paris-oordeel in hem gewassen had. En hij wordt
Scamander (alsof je eigenlijk Camander zegt) genoemd naar kamaton andros/zwaar werk van een
man. En wel naar de zware inspanning van Hercules die Troje belegerde of de Scamander troostte
omdat hij droog stond. Of omdat de held door een skamma/kuil Xanthus uit de aarde geboren liet
worden.
Maar vooral Apollo Smintheus staat prominent op de munt. Op de eerste plaats moet
opgemerkt worden dat de eerste letter van het laatste woord een gekantelde

H

blijkt uit het zeer grote onbeschadigde stuk ervan. Zo werd namelijk soms de

is, zoals duidelijk

S

geschreven. Zo'n

zelfde staat op een oude inscriptie, die Gruterus laat zien op pagina 210, op gezag van Gualtieri in
diens opmerkingen bij de oude inscripties van Sicilië. En om hier even tussen haakjes aan toe te
voegen: de Z schreef men vaak precies hetzelfde, zoals een munt van de Smyrniërs laat zien op
pagina 273 van de Schatkamer van de Palts. Daarop staat een gekantelde

H

met

EUS,

te lezen als

ZEUS.

Vervolgens de letter N: ofwel aangegeven door een bovengeplaatst liggend streepje (dat toch
wel deel schijnt te zijn van het teken) ofwel weggelaten. Dit laatste is vaak te zien op Latijnse
inscripties, bijvoorbeeld Gruterus, pagina 173, inscriptie 1, IMPESA in plaats van impensa. Een ander
voorbeeld bij Fabrettus, De zuil van Trajanus, pagina 68, MESIBUS in plaats van mensibus en pagina
35, DISPESATOR in plaats van dispensator.
Het is duidelijk te zien dat Apollo Smintheus dus gewapend is met een boog en een
pijlenkoker. Dit grijpt misschien terug op het oude verhaal dat Polemon vertelt bij de Scholiast op
Homerus, Ilias, boek 1, vers 39. Crinis was de priester van Apollo in Chryse, een stad in Mysia.
Toen de god kwaad op hem was, stuurde hij muizen naar zijn akkers en die vernietigden het gewas.
Omdat de god zich met hem wilde verzoenen, ging hij naar Orde, de belangrijkste koeherder van
Crinis, en werd door hem gastvrij onthaald. Hij beloofde dat hij de ellende zou oplossen en meteen
schoot hij de muizen dood, hij doodde ze met pijlen en vernietigde ze. Hij beval Crinis op de hoogte
te brengen van zijn verschijning. Crinis richtte een tempel op voor Apollo en noemde die het
heiligdom van Smintheus, omdat in het plaatselijke dialect muizen Sminthoi heten. Ook Eustathius
schrijft bij Ilias, boek 1, pagina 34, dat Apollo de muizen die het gewas van Crinis vernietigden,
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gedood heeft 213 en dat hij vervolgens de tempel van Apollo Smintheus of Muizendoder gebouwd
heeft. Dit verhaal werpt zonder twijfel licht op Arnobius, boek 3, pagina 119, waar Apollo de
ondergang van de Sminthische muizen genoemd wordt; de geleerde commentatoren zijn vergeten
dit op te merken.
Anderen komen met een heel andere oorsprong voor deze bijnaam die te vinden is bij
dezelfde Scholiast, bij Eustathius, bij Tzetzes, Lycophron, pagina 192, bij Servius, Aeneis, boek 3,
vers 108, bij Aelianus, Dieren, boek 12, hoofdstuk 5 en bij Strabo, boek 13. Daar schrijft Strabo dat
speciaal het beeld van Apollo Smintheus bekeken moet worden; het is gemaakt door Scopas van
Paros en heeft een muis aan zijn voeten. Verder schrijft Strabo dat Heraclides van Pontus vertelt dat
de muizen die in groten getale rond de tempel leven, heilig zijn en dat het cultusbeeld zó, met zijn
voet op een muis, gemaakt is. Dit schrijft ook Eustathius maar bij hem staat er Herakleon van
Pontus, wat volgens mij verkeerd is. De Sminthische muis wordt ook door Hesychius uitgelegd en
hij zegt dat Apollo ook wel Smintheus genoemd wordt omdat hij op de muizenholletjes stond. Dit
wijkt stevig af van Strabo, die spreek over muis, wat ook mijn voorkeur heeft, behalve als we op de
muizenholletjes liever willen vertalen met boven de nesten of holletjes van de muizen, omdat de
muizen onder Apollo's altaar huisden. Aelianus schrijft dat muizen daar vereerd werden, dat er
tamme in de tempel van Apollo gevoerd werden, dat witte onder het altaar hun holen hadden en dat
er bij Apollo's driepoot een muis stond. Hij werd Smintheus genoemd, omdat hij vol vuur op en
neer rent. Bovendien is opmerkenswaardig dat deze naam niet alleen aan die plaats gegeven is, maar
ook aan andere: twee plaatsen die in de buurt van die tempel lagen, andere plaatsen bij Larissa, in
het gebied van Parium, op Rhodos en Lindos en op vele plaatsen elders volgens Strabo. Hij bezoekt
in boek 10 zelfs tempels van Apollo Smintheus bij Corissia en Poeëessa op het eiland Ceos. Ook
opmerkelijk is dat de inwoners van Alexandrië in Troas vertellen dat de sibylle Herophile de
tempelwachter van Apollo Smintheus was geweest. Ze was gestorven in Troas en haar
grafmonument bevond zich in de heilige grot van Smintheus, volgens Pausanias, boek 10. Deze
plaats is zonder twijfel de door Stephanus genoemde Sminthische grot, wat de geleerden niet
voldoende doorzien hebben, hoewel ik van mening ben dat Hermolaus, de samenvatter van
Stephanus, hier vrij slordig bezig is geweest. Hij heeft ook veel weggelaten omdat Strabo geen
melding maakt van een woud of een bos. Maar in het geval Alexandrië moet er onderzocht worden
of de munt die Patinus laat zien op pagina 5, met aan de ene kant DE HEILIGE RAAD, aan de andere
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AIGAIOON kan verwijzen naar Alexandrië in de Aegeïsche Zee, ook wel het Skythische Alexandrië,
zoals Harduinus doet. Mij lijkt het onmogelijk dat dit 214 uitgevist kan worden en logischer lijkt het
dat de hooggeleerden naar een van de Aegae's wijzen, die Stephanus geeft. Hij geeft er immers veel:
Aegae in Cilicië, Macedonië, Thracië, Aeolië, Lydië, Locris, Aetolië en op Euboia en de
Chersonesus. Omdat de andere steden die Heilige Raad op hun munten zetten, in Azië liggen,
vermoed ik dat het een van die Aegae's betreft. De schrijver van de Alexandrijnse Kronieken noemt
zijn zesde Alexandrië het Skythische in de Aegeïsche Zee, maar hij beschrijft de plaatsen waar de
steden met deze naam liggen, zo vreemd, dat eigenlijk niet duidelijk is wat je ervan moet denken.
De schrijver van het mythische leven van Alexander schijnt deze stad ook te noemen. Ik zal de
passage compleet opschrijven, opdat mensen met meer kennis ernaar kunnen kijken als ze het
belangrijk vinden: "Namen van steden die Alexander gesticht heeft. 1. Alexandrië, Ypusvitas
genoemd; 2. Alex. Yepiperium; 3. Alex. SITHIA; 4. Ercustria; 5. Ymetion; 6. Bucifalon, aan de
monding van de Silo; 7. Alex. aan de monding van de Tigris; 8. Babylon; 9. in Troas; 10.
Masagetas; 11. Yprexiaton; 12. Alex., Egyptisch genoemd." Op een munt van Alexander Severus in
de koninklijke schatkamer is te lezen AEGAE ALEXANDERS STAD. Maar Aegae schijnt deze naam
gekregen te hebben van Alexander Severus, zoals dezelfde stad op een andere munt naar Macrinus
Marcrinusstad genoemd wordt. Op dezelfde manier werden Ancyra ter ere van Caracalla
Antoniniana, Tarsus ter ere van Macrinus Macriniana en de inwoners van Aegae naar Hadrianus
Adrianiërs en naar Commodus Commodianiërs genoemd. Als toevoeging bovendien: in het register
van Gruterus wordt gesproken over Alexandrië in Italië. Inscriptie 3, pagina 272:

COL VEN LENIA AUG
ALEXANDRI ANT
APPELLINATIUM

Welke stad zo genoemd wordt of waar ze was, weet ik niet.
En dan de drie letters

SLE.

Dat lijken getalsaanduidingen te zijn die een bepaalde waarde

aangeven. Dit had ik opgeschreven en kijk, een brief voor mij van de hoogverheven en edelachtbare
Ezechiël Spanheim wiens vriendschap mij een grote eer is en die ik om advies had gevraagd. Hierin
heeft hij wonderbaarlijk veel licht laten schijnen op deze drie munten. Zonder twijfel bent u, Lezer,
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blij, als ik met u deel wat deze zo beroemde man - hij heeft zijn gelijke niet op dit vakgebied - mij in
zijn uitzonderlijke 215 goedheid afgelopen februari gestuurd heeft.
Reactie van Spanheim
"Om te beginnen begrijp je wel dat ik je heel veel geluk wens met het bezit van de drie Griekse
munten, waarover je in je brief van een jaar geleden voor het eerst spreekt en die je in je laatste weer
in herinnering brengt. Want ze zijn veel waard en ik heb er nog nergens anders in bekende en rijke
kabinetten gezien of bekeken.
De eerste munt die je noemt, is geslagen door de inwoners van Abydus met een beeld van
Diana met haar pijlenkoker om haar nek, zoals een oud epigram over haar zegt. Deze munt
veroorzaakt geen problemen, als je bedenkt dat Abydus, bekend uit Strabo en Stephanus, een
kolonie is van de Miletiërs. Bij hen werd Diana naast Apollo vereerd. Milete is zelfs onder haar
leiding gesticht, volgens Callimachus, Diana, vers 226:
"U bent thuis in Milete. Neleus heeft u tot [leider] benoemd."
Vandaar, merk ik tussen haakjes op, het door Plutarchus en anderen genoemde feest van Neleus dat
bij de Miletiërs gewijd is aan Diana en vandaar vaak de afbeelding van deze godin op Miletische
munten. Het is jou als ingewijde bekend en het is helder en duidelijk uit de munten dat er overal
religieuze gebruiken naar de kolonies gebracht worden en dan bewaard blijven als oorsprong of
afkomstig van de moederstad. Om helemaal duidelijk te zijn: Harduinus vertelt waarom er een
afbeelding van Diana op jouw munt en op een andere munt van de Abydiërs, die je in Patinus kunt
zien, staat. Maar op andere munten van de Abydiërs, waarmee ik mij tot nu toe mocht bezig
houden, is soms Cybele (uit het naburige Phrygië immers) te zien. Soms zijn de vilthoed-dragende
Dioscuren te zien, de gewone beschermgoden, de redders in de nood voor kuststeden, zoals Abydus.
En soms dat bekende, ongelukkige liefdeskoppel Hero en Leander.
De tweede betreft een munt van de Tenediërs met twee verbonden hoofden en een bijl. Je
kent de verklaringen voor beide symbolen in het algemeen die bij Stephanus, de Suda en anderen
worden gegeven. De afbeelding op jouw munt wijkt een beetje af van de afbeelding op een munt
van Goltzius die je uitlegt. Jouw afbeelding van een baardeloze figuur is misschien geen vrouw,
maar kan volgens mij makkelijk verwijzen naar de verenigde hoofden van een prins met een
46

echtbreekster, geëxecuteerd met dezelfde bijl. Hieraan lijkt ook Stephanus te denken: "Daarom
zeggen ze dat op de munt van de Tenediërs aan de ene kant een bijl geslagen is en op de andere
twee koppen 216 die zeker van de zoon en de echtbreekster zijn, die gestraft zijn als herinnering aan
het leed rond die jongen." Sprekend over deze munt van de Tenediërs geeft de Suda eenzelfde,
heldere verklaring: "Er staan een bijl en twee gezichten op één hals op." Maar de druif op deze munt
van jou wijst voortdurend op Lesbos, dat - wat elders duidelijk is - uit wijn bestaat volgens een oud
epigram en dat in de buurt van Tenedos ligt. Net zoals Bacchus met een wijnbokaal op een munt
van Commodus uit de koninklijke schatkamer staat. Het zijn allebei gewone symbolen voor deze
zaak op munten. Je kunt bij de Rondreiziger zien dat beide eilanden met elkaar verbonden zijn: "Het
ruime Lesbos en het lieflijke Tenedos."
Maar de derde, door jou als laatste genoemde munt met het opschrift VAN ALEXANDRIË en
bovendien met de namen van Scamander en Apollo Smyntheus is in ieder opzicht heel duidelijk en
nog nergens anders te zien, voor zover mijn kennis reikt. Een munt uit het verzameld werk van
Ligorius, die Holstein noemt in zijn commentaar op Stephanus, pagina 16, heeft SKAMANDER VAN
ILIUM/TROJE. Deze munt heb ik eerder al gemeld in mijn papieren te Rome, toen ik het werk van
Ligorius daar bekeken heb. Ik zou liever SKAMANDER dan VAN SKAMANDER willen lezen op jouw
munt - als dat mag in verband met de laatste streep van de volgens jou bijna verdwenen letter. Zo, in
de eerste naamval, kun je de namen van rivieren lezen op oude munten. Om een aantal voorbeelden
te geven: GLAUCUS

VAN

CUMAE, CAYSTRUS

VAN

EPHESE, MELES

VAN

SMYRNA, en op de munt

hierboven SKAMANDER. Maar dit is niet zo belangrijk. De Scamander werd zeer geroemd door de
monumenten van de ouden - ik noem maar even Homerus - en hij mondt niet ver van Alexandrië in
Troas, wat jij terecht opmerkt, in zee uit, zodat hij het verdiend heeft op een munt van die stad
afgebeeld te worden. Maar terecht verklaar je dat dit Alexandrië een heel andere stad is dan Troje of
Ilium, waar ik eerder al, zoals je schrijft, op heb gewezen. En Alexandrie heeft haar naam niet van
de Trojaan Alexander gekregen maar van de Macedoniër Alexander. En wel op initiatief van
Lysimachus, omdat het eerder Antigonea genoemd werd; dit blijkt duidelijk uit Strabo. De door jou
genoemde letters op je munt, SLE, geven volgens mij de leeftijd van de stad, zonder twijfel 235 jaar.a
Als je het begin van die periode laat samenvallen met het optreden van Lysimachus in dat gebied,
door wie de stad Alexandrië genoemd is (Diodorus, boek 20) - 217 dat is de 119e Olympiade, of
a

Griekse letters kunnen ook een getalswaarde hebben.
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volgens anderen de 120e, en 300 voor Christus - dan kun je het jaar van het slaan van je munt
vinden, namelijk rond het vierde jaar van de 178e Olympiade, 65 voor Christus, in ieder geval rond
de tijd van de oorlog tussen Tigranes en Pompejus. Trouwens, wat hier niet zo ter zake doet en niet
op zijn plek is, er moet rekening gehouden worden met een jaar verschil, naargelang de
rekenmethodes van de samenstellers van de chronologieën. Sindsdien is er ten tijde van Augustus
een Romeinse kolonie in ditzelfde Alexandrië gesticht, wat uit munten blijkt en wat Strabo
bevestigt. De herinnering aan dit Altaar is vervolgens verloren gegaan en er zijn volop Latijnse
munten van die stad, met verschillende benamingen zoals Colonia Alexandrina Augustas in Troas
of Colonia Aurelia Antoniana Alexandria of Alexandrina (Holstein heeft als eerste zo'n munt elders
naar voren gebracht). Hieruit concludeert Holstein bij Stephanus, Alexandrië, pagina 24, in Egypte
onterecht dat het om twee steden gaat. Een munt van Heliogabalus, uit de koninklijke schatkamer,
door mij daar eerder gezien en onthouden en pas geleden door Harduinus met andere munten uit het
register van dat bewonderenswaardige juweel overgeschreven, maakt melding van een tweede Ara
Alexandrina, stad van de Grote. Deze stad is niet Alexanders Altaar of Altaar van Alexander (en
vervolgens door de Arabieren Dulhernajim genoemd, waarover eerder Scaliger schreef in zijn
Inleidende Regels) dat veel ouder is dan het bovengenoemde Ara Alexandrië in Troas, maar komt
overeen met Altaar van de Seleuciden. Maar dit terzijde.
Jouw munt van deze stad in Troas geeft Apollo Smyntheus. Vroeger was heel dat gebied
vertrouwd met zijn eredienst en niet alleen, wat blijkt uit het eerste boek van Ilias, de kort hiervoor
genoemde inwoners van Tenedos, die niet ver verwijderd waren van dat Troas. Zo was Chrysas, een
stad op die plek, gewijd aan dezelfde Smytheus; Eustathius spreek daarom over Sminthische
woorden bij Ilias, boek 1, pagina 34. Iemand zou zich nog kunnen afvragen, waarom er - in je brief
aan mij spoorde je me aan dit te onderzoeken - op jouw munt geen spoor verschijnt van die god,
terwijl hij boven een muis staat, die hij vertrapt of verbrijzelt. Daar komt immers zijn naam
vandaan, zo wil men. Zo'n beeld van deze Smintheus beschrijft Eustathius namelijk op
bovengenoemde plaats: "Ze richten een beeld op en dat beeld gaat op muizen staan om de dieren te
doden." Maar om tot een eind te komen, op dezelfde plaats leidt Eustathius deze bijnaam Apollo
Smyntheus niet alleen af van de muizen maar - en dat is zonder twijfel passender - van de stad
Smyntheus in dat gebied."
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Dit was de bijdrage van die bekende grootheid die oudheden uitzonderlijk goed verklaart. 218 Hij
stuurde mij dit uit de goedheid van zijn hart, waar hij om bekend staat en waarmee hij zich
onderscheidt, ook al bekleedt hij een hoge positie. Aan deze bijdrage, Lezer, zult u zeker veel
genoegen beleven, als ze u net zo goed bevalt als mij. U zult er geen spijt van hebben de uitleg op
de plaat met de ondergang van Troje van de zeer ontwikkelde Raphaël Fabrettus te bekijken. Hij
geeft een geleerde verhandeling over de tempel van Apollo Smyntheus en komt met de verklaring
over het bij Stephanus genoemde Smynthische woud.
Ruimel, altaar Hercules
In de omgeving van Den Bosch is er een klein gehucht, genaamd Ruimel. Ruimel heeft ons een
aantal jaren geleden

C JANUARINUM SEXTUM INTERPRETEM/GAJUS JANUARINUS SEXTUS, TOLK

gegeven, zoals ik uiteen heb gezet in mijn Oude inscripties, die ik samen met Vergoddelijking van
Homerus heb uitgegeven.
Op dezelfde plek is ook een andere steen gevonden, groot en wit van kleur. Henricus Copes,
bestuurder van Den Bosch en zeer geïnteresseerd in oudheidkundige zaken, heeft hem mij ten
geschenke gegeven. Dit blok steen draagt een inscriptie die zo verfijnd is dat ik zonder een spoortje
twijfel kan beweren dat er met moeite een gelijke gevonden kan worden in deze streken.
..ACSUSA
NO HERCULI
SACRU.FLVAS
VITHIRMATIS FIL
S MMUS MAGISTRA

.IVITATIS BATAVOR
VSLM

Hier verschijnt

HERCULES MACSUSANUS,

a

die zonder twijfel net als Deusoniensis en talloze andere

a

Gewijd aan Hercules Magusanus. Flavus, zoon van Vithirmas, hoogste bestuurder van de staat der Bataven, heeft
gaarne en met rede zijn gelofte vervuld.
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plaatselijke goden de naam droeg van de plaats waar ze vereerd werden. In inscriptie 4, pagina
1070, bij Gruterus, vindplaats Westkapelle in Zeeland, wordt HERCULI MARCUSANO geschreven. Op
munten van Posthumus, die voorhanden zijn bij de oudheidkundigen, staat

HERC MACUSANO.

Volgens Boxhorn, Romeinse vraagstukken, hoofdstuk 1, is dat ook de lezing op die geroemde steen.
Toch bespot Tristanus, deel 3, pagina 146, hem terecht, omdat hij er vervolgens
SANCTO/GROOT, HEILIG

MAGNO

van maakte. Want op de munten is ontwijfelbaar MACUSANO te lezen en op

mijn blok steen, met een toegevoegde letter, mACSUSANO. Ik denk dat bij een oudheidkundige, niet
de geringste van naam, foutief MAGUSANO wordt geschreven en dat Mezzabarba, een voortreffelijk
nauwkeurig en kundig man, vervolgens een ander opschrift van MACUSANO maakt; dit omdat er bij
Tristanus een C en geen G voorkomt. 219
In welk gebied de stad of plaats waarnaar Hercules genoemd is, gelegen was, is in ieder
geval onzeker, omdat er bij geen van de oude schrijvers, voor zover ik weet, sprake is van Macusum
of Mascusum. Toch is het voor te stellen dat die naam hoorde bij een of andere plaats in Gallië bij
de Rijn, omdat zowel deze als de andere inscriptie in die streek gevonden zijn. En als het waar is
wat beroemde oudheidkundigen schrijven, namelijk dat Posthumus vereerd werd onder de naam
Hercules Macsusanus - dit schijnt nooit ontkend te worden - dan zal onze inscriptie betrekking
moeten hebben op zijn rijk, dat ontstond in 250 na Christus, 1012 jaar vanaf de stichting van de
stad. Daarom kan er een uitspraak gedaan worden over de ouderdom ervan met het gegeven dat
Hercules vaak op munten van hem staat en wel met de randschriften:

HERC PACIFERO, HERCULI

ARGIVO, HERCULI LYBICO, HERC DEUSONIENSI, HERCULI ERYMANTHINO, INVICTO, ROMANO,
IMMORTALI

en

HERCULEM.

Daarom is het helemaal niet vreemd dat de conclusie getrokken wordt

dat de Galliërs, wier liefde tegenover Posthumus zeer groot was, hem als Hercules, de bedwinger
van monsters, vereerd hebben, omdat hij na het terugdringen van alle Germaanse stammen het oude
gevoel van veiligheid terugbracht in het Romeinse rijk (zie Trebellius Pollio). En het blijkt hier
duidelijk uit, omdat de god Hercules bij de Galliërs onder die bijnamen niet werd vereerd. Die
bijnamen zijn aan Posthumus gegeven alsof hij door zijn overwinning op de Germanen een
Hercules-werk volbracht had. Ook andere munten bewijzen dit, waarop VIRTUS EQUITUM/MOED VAN
DE RUITERIJ, POSTUMI AUG/KEIZER POSTUMUS

en

AETERNITAS AUG/EEUWIGE ROEM VAN DE KEIZER

voorkomen, samen met Hercules. Hercules bedwingt een leeuw, draagt zijn leeuwenhuid, knots en
boog en bekroont de keizer met een krans. En ook een munt van Posthumus junior: op de achterkant
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HERCULI DEUSONIENSI met het hoofd van Posthumus senior.

De opdrachtgever voor dit gedenkteken heet
VAN VITHIRMAS.

FLAVIUS VITHIRMATIS FILIUS/FLAVIUS, ZOON

Zijn vaders naam maakt meer dan duidelijk dat hij een Galliër of Bataaf van

origine was. Maar de provincie-bewoners namen meestal Romeinse namen aan. Zo droeg de broer
van Arminius de bijnaam Flavius en hadden Claudius Civilis, Julius Paulus, Julius Brigantius en
Claudius Labeo Romeine namen.

VITHIRMAS

is ongetwijfeld een Bataafse of Gallische naam; ik

weet niet of er elders eenzelfde voorkomt.
Maar

vooral

belangrijk:

SUMMUS

BESTUURDER VAN DE STAAT VAN DE BATAVEN.

MAGISRATUS

CIVITATIS

BATAVORUM/HOOGSTE

Als CIVITAS/STAAT hier alle Bataven behelst, 220 die

onder dezelfde wetten leefden en één bestuurslichaam instelden, dan hebben we zeker een
schitterend monument. Op deze manier gebruikt Caesar, Gallische oorlog, boek 1, hoofdstuk 12,
Helvetische staat. En Tacitus, Jaarboeken, 2.61, staat van de Haeduërs, Germanië, hoofdstuk 37,
van de Cimbriërs, hoofdstuk 43, van de Hermanduriërs en Agricola, hoofdstuk 17, staten van de
Brigantiërs. Zo noemt Vellejus Paterculus, 1.3, Thessalië de staat van de Myrmidoniërs. Op grond
van dit monument kan de conclusie getrokken worden dat er in die tijd een bepaalde bestuursvorm
van de Bataven bestond. In die betekenis schreef Tacitus staat van de Bataven in Historiën, 4.56:
"En hij beloofde, als hem een escorte gegeven werd, naar de Bataven te gaan en het belangrijkste
deel van de STAAT terug te winnen voor het bondgenootschap met de Romeinen." Maar als staat nu
eens opgevat moet worden als stad of vestingstad? Het staat vast dat dit woord in die betekenis
gebruikt is. Bijvoorbeeld uit de woorden van Verrius Flaccus bij Aulus Gellius, boek 18, hoofdstuk
7: "STAAT wordt gebruikt voor de plaats, voor de stad, voor het gemeenschappelijk recht en voor de
groep mensen." De steen bewaart de herinnering aan een stad die bij uitstek staat of vestingstad van
de Bataven genoemd werd. Maar het is erg onzeker, waar we deze stad moeten zoeken, omdat er
meerdere Bataafse steden waren. Want Ptolemaeus, Aardrijkskunde, boek 2, hoofdstuk 9, noemt
Lugdunum en Batavodurum, en van de laatste zegt hij dat die in het binnenland ligt. Als het om één
van deze twee plaatsen zou gaan, dan zou ongetwijfeld de naam Lugdunum of Batavodurum op de
steen zijn toegevoegd. Daarom bevalt mij de mening van hen die menen dat er een andere stad
geweest is, die op bijzondere gronden vestingstad of staat van de Bataven genoemd werd, bijzonder
goed. Tacitus, Historiën, boek 5, hoofdstuk 19: "Hulptroepen van de Chauci kwamen naar Civilis.
Toch durfde hij de

VESTINGSTAD VAN DE BATAVEN
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niet gewapenderhand te verdedigen, maar hij

trok zich terug op het eiland met medeneming van alles wat draagbaar was; de rest had hij in brand
gestoken." Cluverius en anderen stellen Batenburg voor, maar het is echt niet waarschijnlijk dat
Civilis die na zijn nederlaag in het gevecht rond Castra Vetera van plan was naar de Betuwe te
trekken, eerst naar de Maas en Batenburg en daarna weer naar de Waal gegaan is. Er zijn mensen
die op grond van de oude handschriften vestingsteden schreven. Deze lezing is door Lipsius met
open armen ontvangen omdat er geen naam van een stad bijstaat. De Bataven bewoonden in ieder
geval de oever aan de Gallische kant tezamen met het eiland: "Zolang de Bataven aan de andere
kant van de Rijn leefden behoorden ze tot de Chatten. Door een binnenlands conflict werden ze
verdreven en ze bezetten het uiterste puntje van het Gallische kustgebied, dat onbewoond was, en
het eiland dat tussen de stromen in lag. De Noordzee stroomt aan de voorkant, de Rijn aan de
achterkant en de zijkanten" (Tacitus, Historiën, boek 4, hoofdstuk 12). 221 Het is erg onzeker of zij
meer steden in het Gallische kustgebied hadden. Maar als we in de opvatting dat de Ouden zeer
zelden op natte weidegronden steden gesticht hebben, mee willen gaan en haar willen onderzoeken,
dan lijkt het zeker dat die steden nergens gelegen kunnen hebben behalve in het gebied tussen
Nijmegen en de splitsing van Rijn en Waal. Als heel deze streek nauwkeurig onderzocht wordt, zal
blijken dat eigenlijk niet op een andere plaats dan waar nu Nijmegen ligt, een stad gebouwd kan
zijn. Want op grond van de steile, bergachtige heuvels en de bossen vol struiken, die dit gebied
bepalen, staat vast dat díe plekken onbebouwd zijn gebleven. Hierdoor kan een verklaring gevonden
worden waarom Civilis niet meteen toen hij op Bataafs grondgebied was, de wijk nam naar het
eiland; hij werd namelijk gehinderd door de bomen en struiken. Het was noodzakelijk voor hem tot
aan de stad van de Bataven te vluchten. Bovendien worden er nergens anders in deze streek zoveel
oudheden gevonden als in Nijmegen. Zij vormen een duidelijke aanwijzing dat dit niet pas vanaf de
tijd van Karel de Grote, maar al ruim ervoor, ook in de begintijd van de Romeinen, een drukke stad
was. Als iemand staat wil lezen als vestingstad of stad, dan geloof ik dat hier heel mooi Nijmegen
onder kan vallen. Zeker is dat Tacitus over Nijmegen spreekt; hij noemt Keulen ook stad van de
Ubiërs. Toch veroordeel ik niet de mening van mensen die bij Tacitus ‘stad’ herschrijven als
‘steden’ of die menen dat de Bataven meer steden in het Gallische kustgebied gehad hebben, maar
de woorden "de rest had hij in brand gestoken" ondersteunen hun argument niet. Het woord rest
verwijst niet naar steden maar naar de zaken die in de stad van de Bataven waren. Een aantal
daarvan verbrandde hij om te voorkomen dat er iets in handen van de Romeinen zou vallen. Wie
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meer hierover wil weten, kan terecht bij Stad der Bataven van Johannes Smetius zaliger, de
bekwame ontrafelaar van oudheden, bij Isaac Pontanus' Landbeschrijvingen en ongetwijfeld bij
Theodorus Rykius, de zeer geleerde professor in de Bataafse geschiedenis. Hij zal dit alles
uitgebreider en heel vlot in zijn nieuwe uitgave van Tacitus verklaren. De mening van deze man zal
zeker van groot gewicht zijn voor de verschillende verklaringen. Maar als onder

STAAT

heel het

volk valt dan moet er om te beginnen op gelet worden dat de Bataven hun eigen wetten hadden en
niet onder Romeinse proconsuls, propraetoren of andere uitgezonden hoge ambtenaren vielen.
Civilis gaat er bij Tacitus, Historiën, boek 4, hoofdstuk 12, prat op dat zij vrijgesteld waren van
belasting en Historiën, boek 5, hoofdstuk 25, dat de Bataven "geen belastingen opgelegd hadden
gekregen maar het leveren van dappere mannen, wat toch bijna vrijheid was. Als er een keuze was
tussen hun meesters, dan was het eervoller om onder de vorsten van de Romeinen te leven dan
onder de vrouwen van de Germanen." 222 En Tacitus schrijft zelf in Historiën, boek 4, hoofdstuk
12, dat zij niet verzwakt waren door de Romeinse rijkdom noch door het verdrag met mensen die
sterker waren, dat ze alleen maar mannen en wapens hoefden te leveren aan het rijk en dat de
belangrijkste edelen uit het volk volgens oud gebruik hun troepenafdelingen commandeerden. In
Germanië, hoofdstuk 29, spreekt hij als volgt over dit beroemde volk: "Hun eer, het teken van het
oude bondgenootschap, bestaat nog, want zij worden niet vernederd door heffingen of uitgeknepen
door de belastinginners. Ze zijn vrijgesteld van lasten en incidentele belastingen, alleen voor het
gebruik in gevechten zijn ze bestemd en ze worden als munitie en wapens achter de hand gehouden
voor de oorlog." Dit alles geeft aan dat de Bataven op respect konden rekenen in het Romeinse rijk,
maar dat ze toch daaraan volstrekt niet onderhorig waren. Zij werden niet gedwongen bestuurders
vanuit het eeuwige Rome te aanvaarden. De aanvoerders Tutor, Classicus en Civilis leveren een
uitstekend bewijs voor de roem van het oude volk: "Elk riep op zijn eigen plek de soldaten op tot het
gevecht en wakkerde de Galliërs aan met het vooruitzicht op VRIJHEID, de Bataven op ROEM en de
Germanen op

BUIT"

(Historiën, boek 4, hoofdstuk 78). Want de Galliërs waren al een Romeinse

provincie, de Germanen hadden niets met de Romeinen van doen en de Bataven gingen
vriendschappelijk met hen om, maar beschouwden hen niet als hun overheersers en dus vochten ze
niet voor hun vrijheid maar voor de oude roem van het volk. Op inscripties uit de tijd van Caracalla
en Severus valt te lezen:

GENS BATAVORUM AMICI ET FRATRES ROMANI IMPERII/VOLK VAN DE

BATAVEN, VRIENDEN EN BROEDERS VAN HET ROMEINSE RIJK
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en

CIV BATAVI FRATRES ET AMICI P

R/BATAAFSE BURGERS, BROEDERS EN VRIENDEN VAN HET ROMEINSE VOLK.

Niets houdt ons tegen te

geloven dat zij deze vrijheid behouden hebben tot aan de tijd van Posthumus en volgende keizers en
tot aan de tijd van de inval van de Franken. Want volgens Ammianus Marcellinus, boek 16, laatste
hoofdstuk, kwamen de Bataven met hun koningen hun strijdmakkers in looppas te hulp, in het
gevecht waarin Julianus de Alemannen versloeg. Op grond hiervan menen de geleerden dat ook in
die tijd de Bataven hun eigen koningen en vorsten hadden. Tenzij iemand, in navolging van
Henricus Valesius, zou menen dat koningen de naam is van een afdeling of een legioen, dat
koninklijk genoemd wordt in Overzicht van het Rijk.
Hoe het ook zij, als STAAT op het blok steen op het hele gebied van de Bataven betrekking
heeft, dan bekleedt deze FLAVIUS ongetwijfeld een hoge positie en bestuurt hij de samenleving van
de Bataven niet als koning, vorst of bevelhebber maar als HOOGSTE BESTUURDER. Als anderen dan
eisen dat dat woord de stad aangeeft, dan moet hij wel de belangrijkste van de twee burgemeesters
zijn geweest of dan was er slechts één hoogste bestuurder in de stad van de Bataven. In ieder geval
is hij met wat voor woord dan ook correct getypeerd. Want geleerden van naam geven aan kolonies
consuls als burgemeester 223 (hoewel ik niet zou durven zweren dat de stad van de Bataven een
kolonie was). Dat is hun verklaring voor Ausonius:
"Ik houd van Bordeaux; ik eer Rome; ik ben burger van Bordeaux en consul in beide
steden."
Maar Velserus en Freherus draaien de volgorde om en schrijven ik ben consul in Bordeaux en
burger in beide steden. Reinesius meent dat Ausonius in verband met het metrum
consul/burgemeester heeft gebruikt in plaats van duumvir/burgemeester. Zie zijn Verschillende
lezingen, boek 3, hoofdstuk 16; Brieven 28 en 31, en pagina 675. Zijn mening wordt geschraagd
door een hele mooie passage bij Cicero, Brieven aan Atticus, boek 2, brief 6, waar hij duidelijk op
dezelfde manier duumvir/burgemeester gebruikt in plaats van consul/burgemeester: "Ik zou liever in
Antium burgemeester zijn geweest dan in Rome." Henricus Noris, een man met veel kennis op dit
gebied, schrijft in zijn Eerste verhandeling over de cenotaaf dat de burgemeesters van Pisa consuls
werden genoemd. Julius Caesar Capacius heeft ‘de consuls/burgemeesters van Puteoli’; hij is door
Reinesius bekritiseerd om die term. Patinus probeert met een Griekse munt te bewijzen dat
Augustus burgemeester is geweest van Plutia, maar Harduinus geeft aan dat er op die munt niet
PLOUTIAE

staat maar D. EXOUSIAS. Chiflet, Besançon, vrije Rijksstad, deel 1, hoofdstuk 29, is van
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mening dat Munatius Pansa als burgemeester Besançon bestuurd heeft omdat er op een oude
inscriptie "Martianus, priester van Roma en Augustus ... toen Munatius Pansa consul/burgemeester
was ... in de stad van de Sequaniërs" te lezen staat. Maar deze inscriptie zal eens goed bekeken
moeten worden voordat er een conclusie uit getrokken kan worden. Bij heer Prosper lezen we dat
Asper voor de zesde keer als consul/burgemeester in Carthago is benoemd. Over Asper wordt toch
in de Kalenders slechts eenmaal gezegd dat hij consul in het oosten is geweest, zo kan het lijken dat
hij in Carthago burgemeester is geweest. Wat het ook is, in later tijd werd consul voor elke
ambtenaar gebruikt, zoals Reinesius schrijft in Brief 33 aan Daumius. Zo ook Du Cange in zijn
afgerond Woordenboek van de Middeleeuwen. In de Geschiedenis van Noorwegen die door een
anoniem persoon is geschreven en een aantal jaren geleden is uitgegeven, worden de
consuls/burgemeesters van de Orkney Eilanden genoemd. De bisschoppen van de provincie rond
Vienne schrijven aan paus Leo: "Iedereen wilde binnen Gallië pronken met de tekenen van hoge
ambten, dat hij in deze stad (Arles) de burgemeesterspost had ontvangen en gegeven." Dat wil
zeggen dat ze het burgemeestersambt gevierd hebben met circusspelen, zoals de geleerde Hadrianus
Valesius, Franse geschiedenis, boek 8, deze woorden opvat. Deze plaats is een overtuigend bewijs
dat provinciale bestuurders en duumviri/burgemeesters ook consuls genoemd werden. En dit
ontkent Reinesius ook niet, die het Scipio Gentilis soepeltjes vergeeft 224 dat hij dong naar
bestuursambten van kolonies en kleine steden. Mensen die de raad ter plaatse als
burgemeester/duumvir geïnstalleerd had, eisten de titel consul voor zichzelf op of kregen hem van
vleiers en onderkruipers. Zij konden alleen maar in hun thuisbasis macht uitoefenen en hadden niet
het gewicht om in het gewone Romeinse spraakgebruik consuls genoemd te worden. Daaruit volgt
dat het kan gebeuren dat op inscripties in steen consuls/burgemeesters van steden voorkomen. En zo
worden ook de duumviri/burgemeesters genoemd door de schrijvers, precies zoals Justinus, boek
31, hoofdstuk 2, Hannibal als suffeeta van Carthago consul noemt. De zeer geleerde Du Cange
meent dat hij in Inscripties 429.9, 90.8, 351.5 en 438.7 stedelijke consuls/burgemeesters heeft
gevonden. De eerste inscriptie viert het eerste, tweede en derde burgemeesterschap van Lucius
Licinius Sura; ik denk dat het om de beroemde Sura gaat die in de tijd van Nerva en Trajanus drie
keer consul in Rome was, zoals Cassiodorus meldt in zijn Kronieken. Ook anderen hebben dit,
omdat Sura genoemd wordt op een inscriptie uit Barcelona. Op de tweede inscriptie, uit Engeland,
a

Suffeet is de titel van de hoogste bestuurder in Carthago.
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staat CL QUINTIANUS ... COS. Het kan zijn dat hierbij PRO weggehakt is, zodat hij proconsul was. Op
de derde, een Spaanse, staat

SEXTUS ALLIUS MAMERCUS

eeuwig hogepriester van de Colonia

Astigitana en priester van de vergoddelijke Augustussen, consul. Op de laatste inscriptie, uit het
gebied rond Como, Lucius Minicius Exoratus, priester van de vergoddelijkte Titus ... en consul.
De eerste hiervan leggen weinig gewicht in de schaal bij de bewijsvoering, maar de laatste
twee schijnen te bevestigen dat wat ik zojuist op grond van Reinesius beweerde, waar is. Soms
worden duumviri door vleiers consuls genoemd, soms ook door zichzelf. En HOOGSTE BESTUURDER
wijkt niet af van de manier van spreken van de Romeinen, want bij Juvenalis, Satire 3, komen
hoogste aedilen voor:
"Witte kledij is voldoende voor de hoogste aedilen."
En of zij zo werden genoemd omdat ze spelen gaven, zoals de geleerden menen, of omdat ze de
burgemeesters vervingen, laat ik aan anderen over om te onderzoeken. Cicero, Brieven aan
kennissen, boek 13, brief 12, bewijst dat aedilen in Arpinum gewoonlijk gekozen werden met de
hoogste bevoegdheid: "Want in onze stad wordt díe bestuurder gewoonlijk gekozen en geen enkele
andere." En ik denk dat dit ook het geval is met Gajus Albutius Silus uit Novara, die volgens
Suetonius, Beroemde Redenaars, als aediel in zijn stad rechtsprak en met de persoon die op een
oude steen

AEDILIS DUUMVIRALI POTESTATE/AEDIEL MET BURGEMEESTERSMACHT

genoemd wordt.

Bovendien komt er op 73.4 bij Gruterus eerste voor, zoals er op onze inscriptie hoogste bestuurder
voorkomt: 225

FORTVNAE
AVG SACR ET GEN
IO CANABENSIVM
L. SILIVS MAXIMVS
VET LEG I AD
P F MAGISTRAS
PRIMVS IN CAN
DD

a

Aan het aan Augustus gewijd Geluk en aan de Beschermgod van de canabaea heeft Lucius Silius Maximus,
oudgediende van het 1e Legioen Adiutrix Pia Fidelis en eerste bestuurder van de canabae (dit) geschonken.
a
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Hier staat magistras volgens mij in plaats van magistratus. Ook summus in 33.10:

DEO
INVICTO
MITHRAE
C LVCRETIVS MNESTER
M AEMILIVS PHILETVS
SVM MAG ANNI PRIMI
M AEMILI CHRYSANTI
DSDD

a

Toch moet hier met meer recht summus magister/hoogste leider worden gelezen. Hij hoort bij de
priesters en komt vaak voor in inscripties, hoewel op een andere plaats ook een leider en raadslid
van de Caritaniërs geroemd wordt. Bij Plautus, Amphitruo, komt hoogste bevelhebber voor, bij
Tacitus hoogste priester en hoogste van de mensen en bij Spanheim en anderen op een munt van
Heliogabalus

HOOGSTE PRIESTER VAN AUGUSTUS.

Petrus wordt bij Prudentius, Tegen Symmachus,

boek 2, voorwoord, hoogste leerling genoemd, Vulcanus bij Prudentius, boek 1, hoofdstuk 308,
hoogste smid van Aeolië en de Etna. Bij Gruterus, pagina 160, inscriptie 5, komt HOOGSTE SENATOR
VAN DE ZEGENRIJKE STAD

voor. En tenslotte hoogste priester, namelijk bisschop, bij Tertullianus,

De doop, hoofdstuk 17.
Onze Flavius zal dus zoiets als archont bij de Atheners zijn, die, en dit is bijzonder
opmerkelijk, precies zo door Trebellius Pollio in Gallienus aangeduid wordt: "Gallienus was
archonf bij de Atheners, dat is HOOGSTE BESTUURDER, met dezelfde ijdelheid waarmee hij als burger
wenste te worden ingeschreven en alle godsdienstige plechtigheden bij te wonen." Zo aarzelt
Ausonius, Idyllen, boek 10, vers 401, niet om de duumviri/burgemeesters aan te spreken als hoogste
aristocraten omdat zij namelijk het belangrijkste waren in de kolonies:
"Het stadhuis zag hen als hoogste aristocraten van de stad en de eigen senaat."

a

Gajus Lucretius Mnester en Marcus Aemilius Philetus hebben (dit) op eigen kosten gewijd aan de onoverwonnen god
Mithras, tijdens het eerste jaar van de hoogste bestuurder Marcus Aemilius Chrysantus.
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Ik denk dus dat Vithirmas een jaar of langere tijd de hoogste bestuurder bij de Bataven is geweest
en dat de Romeinen met deze woorden de titel, die passend was bij die machtige positie en die
misschien in hun oren wat barbaars klonk, hebben uitgedrukt. Wat de consul te Rome was, was de
medixtuticus, afgezien van het feit dat dat er één was. Dit blijkt uit Livius, boek 24, hoofdstuk 19 en
boek 26, hoofdstuk 6. Livius vertaalt dit woord precies zo: "De medixtuticus, die de
BESTUURDER

HOOGSTE

bij de Campaniërs is, was in dat jaar Seppius Lesius." En wat verderop: "Lesius

klaagde dat Capua door de voornaamste burgers was verlaten en verraden; hij was als laatste van
alle Campaniërs de HOOGSTE BESTUURDER." En om de krachtige machtspositie van de suffeet uit te
drukken gebruik Livius dezelfde uitleg, boek 28, hoofdstuk 37: "Hij lokte de suffeten, de HOOGSTE
BESTUURDERS

bij de Phoeniciërs, en de schatmeester voor een onderhoud naar buiten." En ook bij

de Galliërs, de buren van de Bataven, hebben we soortgelijke voorbeelden. Julius Caesar, Gallische
oorlog, boek 1, hoofdstuk 16, vertaalt voor ons de vergobretus van de Haeduërs met dezelfde
woorden: "Hun aanvoeders, van wie hij een groot deel in het legerkamp had, waren bijeengeroepen.
291 Daaronder bevonden zich Divitiacus en Liscus, die als HOOGSTE BESTUURDER het bevel voerde
(de Haeduërs noemen hem VERGOBRETUS; hij wordt jaarlijks gekozen en heeft de macht van leven
en dood over zijn mensen). Hij bracht tegen hen ernstige beschuldigingen in." En in boek 7,
hoofdstuk 32, schrijft hij dat bij de Haeduërs van oudsher de bestuurders afzonderlijk (een Griekse
vertaler vertaalt correct één archont) gekozen werden en volgens gewoonte de koninklijke macht
voor een jaar bekleedden; maar dat er toen twee personen bestuurder waren en dat zij beide zeiden
dat ze gekozen waren volgens de wet. En hij durfde zijn gebied niet te verlaten, hoofdstuk 33,
"omdat het volgens de wetten van de Haeduërs aan de hoogste bestuurders niet was toegestaan hun
gebied te verlaten. Om te voorkomen dat hij hun recht of wetten leek te minachten, besloot hij zelf
naar de Haeduërs te gaan. Hij ontbood de hele senaat en de strijdende partijen te Decitia. Toen
nagenoeg de hele STAAT daar bijeengekomen was en Caesar te weten kwam dat er iemand door zijn
broer benoemd was, in een heimelijke bijeenkomst van een paar man op een andere plaats en op een
ander tijdstip dan het hoorde (hoewel de wetten het niet alleen verboden dat er twee bestuurders,
zolang ze leefden, gekozen werden uit één familie, maar ook dat er twee deel uitmaakten van de
senaat), dwong hij Cotus het BESTUUR neer te leggen en beval hij Convictolitas, die volgens gebruik
door de priesters gekozen was omdat de bestuursambten vacant waren, de

MACHT

te bekleden."

Deze passage heb ik voluit geciteerd omdat het ons informatie geeft over de hoogste bestuurder van
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de Haeduërs en omdat Caesar die persoon zo duidelijk bestuurder noemt. Dit doet hij ook in
hoofdstuk 37 en in boek 6, hoofdstuk 20. Je zou een man die met zo'n ambt bekleed is, samen met
diezelfde Caesar, boek 6, hoofdstuk 23, de gemeenschappelijke bestuurder kunnen noemen. Caesar
spreekt over de Germanen: "En wanneer een staat zich verdedigt in een oorlog of oorlog voert, dan
worden er bestuurders gekozen, die in die oorlog bevelhebber zijn met de macht van leven en dood.
In vredestijd is er geen

GEMEENSCHAPPELIJKE BESTUURDER,

maar de hoofden van de regio's en

districten spreken recht in hun eigen gebied."
Het is dus eenvoudig hieruit te concluderen welk hoog ambt Flavius Vithirmas bij de
Bataven bekleed heeft: hij was de vergobretus om met de Haeduërs te spreken, de suffeet in de
Carthaagse taal, de metixtuticus van de Bataven als we naar de Campaniërs luisteren. En als we dan
ook nog de Grieken erbij mogen roepen, dan zou je hem de stadhouder van Batavenland mogen
noemen. Zo noemt Thucydides, boek 8, een zeker Thamus de stadhouder van Ionië. Maar het is het
waard te onderzoeken of Vithirmas bestuurder in oorlogstijd is geweest of in vredestijd. Caesar leert
ons dat de Germanen, de buren van de Bataven, alleen in tijden van oorlog een gemeenschappelijke
bestuurder hadden en dat de Haeduërs hun hoogste bestuurder jaarlijks aanwezen. 292 Caruovalda,
de aanvoerder van de Bataven, wordt door Tacitus, Jaarboeken, boek 2, hoofdstuk 11, genoemd en
elders wordt eveneens door hem van de Bataven Julius Paulus en Claudius Civilis gezegd dat zij
van koninklijke bloede zijn. Trouwens, de doorluchte Grotius meent dat ook Strabo, boek 7, spreekt
over de veromerus of koning van de Bataven, hoewel die hem toch legerleider noemt. Isaac
Vossius, een zeldzaam geleerd man, meent in Mela, boek 3, hoofdstuk 5, dat hij de koning van de
Baetiërs, dat wil zeggen van de Bataven, gevonden heeft, en wel ten tijde van Quintus Metellus
Celer, die consul was samen met Afranius in 693a vanaf de stichting van de stad; hiervoor is
Metellus Celer stadhouder in Gallië geweest. We zagen dus dat er sprake is van koningen,
aanvoerders en hoogste bestuurders bij de Bataven. Weliswaar hebben de geleerden bewezen dat
zij, net als de koningen van de Spartanen, alleen maar in naam koning, maar in werkelijkheid de
voornaamste edelen waren, maar het blijft onzeker of zij voortdurend de macht in handen hadden,
of de functie hoogste bestuurder voortdurend bestond en of hij alleen maar in tijden van oorlog
benoemd werd, zoals de gemeenschappelijke bestuurder bij de Germanen. Ik vermoed - hoe simpel
a

60 voor Christus.
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- dat de Romeinen de personen, die misschien onafgebroken bestuurder van de Bataven waren en
daardoor gezag hadden, het hen bekende woord koning hebben opgeplakt, hoewel ze alleen maar de
schaduw van koninklijke macht hadden. Zo ben ik ervan overtuigd dat de hoogste bestuurder voor
een jaar of voor een bepaalde tijd de staat van de Bataven bestuurd heeft. Hij is niet benoemd voor
oorlogstijd maar altijd heeft iemand dat zo schitterende ambt vervuld, misschien, zoals bij de
Haeduërs, voor een vol jaar. De Bataven spraken hem met wat voor een woord dan ook aan,
misschien met gravius of grafio. Dit woord duidt in de Salische wetten de rechter aan. En zo zal de
hoogste bestuurder van de Bataven veel gemeenschappelijk hebben met de machthebber van de
Friezen, over welke ambt de jaarboeken en de geleerden zeggen dat het in het begin jaarlijks, later
voor eeuwig was. Wat het ook mag zijn, ons monument is zeker een belangwekkend stuk steen en
het vertelt ons dat rond de tijd van Posthumus de Bataven niet onderhorig waren aan koninklijke
macht of vreemde overheersing, maar dat ze gehoorzaamden aan hun eigen bestuurders, jaarlijks of,
waarschijnlijker, voor eeuwig gekozen.
Tenslotte staat er op de steen V.S.L.M. en niets met betrekking tot spreken en schrijven komt
vaker voor op blokken steen. Maar tussen de letters V en S zit een iets grotere afstand dan tussen de
andere letters. Toen de edelachtbare Voetius, die zich uitzonderlijk liefdevol bezig houdt met de
studie van de oudheidkunde, en ik het nauwkeuriger bekeken, meenden we de sporen van een P te
zien, zodat Flavius hier zijn gelofte van staatswege gaarne en met reden ingelost heeft. 226 Hij heeft
dit monument dus opgericht voor zijn staat. Daaruit volgt heel duidelijk dat de plaats waarop dit
blok steen gevonden werd (tenzij het van elders daarheen werd aangevoerd), beroemd was als
cultusplaats voor Hercules of een andere godheid.

Kleef, altaar Hludania

In de buurt van Kleef op de plaats waarop de hoogverheven Prins Maurits van Nassau tijdens zijn
leven een monument voor zichzelf heeft laten oprichten, bevinden zich verschillende oude
inscripties die gevonden zijn bij Xanten en op andere plaatsen in het gebied van Kleef. En omdat ze
onuitgegeven en zeer uitzonderlijk zijn, heb ik besloten ze te publiceren.
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DEAE
HLVDANIA
SACRVM
C TVBBIVS

a

De middelste letters van het laatste woord konden niet duidelijk genoeg onderscheiden worden en
volgens anderen moet er

TULLIUS

geschreven worden. Uit de tweede regel is op het eind de

E

verdwenen. Ik weet, net als de meest onwetenden, niet wie de godin Hludania is. Toch moet erop
gewezen worden dat de spelling van dit woord correct is, net als Hludovicus, Hlotarius en
dergelijke. Uit dit blok steen blijkt dat deze spellingswijze oud is (tenzij het blok naar deze tijd zou
moeten verwijzen). Dezelfde naam komt met nagenoeg dezelfde letters voor op een oude inscriptie
die tegenwoordig in Nijmegen wordt bewaard:

DIIS MANIBVS
C JVLIO CLAV
PUDENTI LVIDONIA
b

VET LEG X G P F

De letters zijn wel wat ingewikkeld. Maar schijnbaar wordt daarbij in gedachten het woord
afkomstig/domo aangevuld, zodat Pudens afkomstig zou zijn uit een plaats met de naam Luidonia.
En daaraan kan ook de godin Hludonia of Hludania haar naam ontlenen.
Kleef, grafsteen Saturninus

DIS MANIBVS
M VETTI SATVR
NINI VET LEG
XXII P P F CIVI
a

Gewijd aan de godin Hludania. Cajus Tubbius.
Aan de goden van de onderwereld. Voor Gajus Julius Pudens, uit het kiesdistrict Claudia, uit Liovia, oudgediende van
het tiende legioen Gemina, vroom en trouw.
b
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TRAIANENSI M
ANTONIVS HONO
a

RAT

Tegenwoordig zijn alleen de twee eerste regels leesbaar. De redding 227 van dit blok steen danken
we aan Smetius, die vroeger een afschrift ervan van een liefhebber van oudheden heeft ontvangen.
Het tweeëntwintigste legioen was gelegerd op de Rijnoever, in Germania Inferior, zoals uit andere
stenen bij Gruterus blijkt. Het wordt pia, pollens felix/vroom, sterk en gelukkig genoemd, zoals
geleerde oudheidkundigen de tekens
pagina 545, wordt

PPF

uitleggen. Op een in Mainz gevonden steen, Gruterus,

C IVLIVS CORNICVLARIVS XXII P P F/GAJUS JULIUS, HOORNBLAZER VAN HET

TWEEËNTWINTIGSTE LEGIOEN, TROUW, STERK EN GELUKKIG

tweeëntwintigste legioen niet

b

PRIMIGENIA

genoemd. Tenminste, als het

PIA FELIX/EERSTGEBORENE, TROUW EN GELUKKIG

als

bijnaam droeg. In inscriptie 22.13, 58.3, 93.5, 514.8, 516.3 en 546.4 - al deze inscripties zijn in
Mainz gevonden - staat inderdaad LEGIO PR P F geschreven; maar Severiana/het Severische is er
niet aan toegevoegd wat de schrijver van het register van dit grote werk wel meende. Op in Keulen
gevonden bakstenen staat LEG XXII PRI en op een in Rome opgegraven blok steen LEG XXII PRIMIG P
F.

Dit zijn onweerlegbare bewijzen dat dit legioen niet vroom en sterk, maar eerstgeboren vroom en

gelukkig genoemd werd. Iedereen moet maar kiezen wat hem bevalt, ik heb genoeg stof
aangedragen.
In inscriptie 525.7 wordt hetzelfde legioen vermeld, maar het is mij heel onduidelijk: CIVES
CIVITATE ANCHEVVSANVS DIATR

en ook MVCAPOR MVRALIS. Ortelius meent dat hier een Hollandse

stad bedoeld kan zijn, namelijk Enkhuizen. Dit is zeer onwaarschijnlijk omdat de eerste vermelding
van die stad in 1279 opduikt. MVCAPOR schijnt de naam van de soldaat te zijn die het gedenkteken
heeft opgericht. Dezelfde naam komt voor bij Mabillon, Bloemlezing, deel 4, in de Handelingen van
bisschop Philippus, die de marteldood gestorven is in Adrianopolis. Mabillon was een zeer
voortreffelijk man aan wie de menswetenschappen zeer veel te danken hebben. "Toen kwam
Mucapor binnen, onbekend met menselijkheid en met een heel ander karakter dan het zijne." Zo
staat Mercor voor Mercurius. Vandaar dat in het Kortschrift van Tiro en Seneca, pagina 197, te
a

Aan de goden van de onderwereld. Voor Marcus Vettius Saturninus, oudgediende van het vrome, sterke en gelukkige
tweeëntwintigse legioen, burger van Colonia Ulpia Trajana, heeft Marcus Antonius Honoratus (dit opgericht).
b
Primigenia als bijnaam van de godin Fortuna.
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lezen is dag van Mercor en dat is dan dag van Mercurius.
De

CIVIS TRAIANENSIS/TRAJAANSE BURGER Is

zonder twijfel afkomstig uit Colonia Trajana.

De geleerden hebben duidelijk gemaakt dat Colonia Trajana op de Rijnoever ligt, niet ver van de
Betuwe. Overigens staat deze inscriptie ook bij Lazius, Rome, boek 4, hoofdstuk 5, en wel iets
completer: QUI VIXIT ANN XXXIII/DIE 33 JAAR GELEEFD HEEFT; maar voor de rest hetzelfde. 228
Kleef, altaar Granius

IOM
T GRANIVS
VICTORI
NVS
OPTIO V S L
a

M

Mensen met de naam Granius zijn bekend uit de Romeinse geschiedenis, zoals blijkt uit Cicero,
Appianus, Plutarchus, Tacitus en anderen. Ook op oude stenen bij Gruterus en Reinesius komt hij
vaak voor. Bij hem wordt L GRANIUS VICTOR genoemd, pagina 333, inscriptie 3.
Kleef, altaar Hercules Saxanus

HERCVLI SAX
SANTO SACRVM
C SULPICIUS MA
TVRVS 7 LEG XXII
PREF ET COMMI
LITONES LEG EIV
SDEM QVI SVB

a

Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, heeft Titus Granius Victorinus, onderofficier, zijn gelofte gaarne en met reden
ingelost.
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EO SVNT
VSLM

a

De mensen die vóór mij deze inscriptie beschreven hebben, geven nogal wat verschillen, zoals
SAXANO

of MLEG voor soldaat van het legioen, hoewel de 7 op andere stenen staat voor centurio of

centuria. Van de rest maken ze: PR F F II COMMILITONI S II C EJVS DEMO VI SVB I OPSVNI. Iemand die
weet dat ik deze blokken steen met de grootste zorgvuldigheid genoteerd heb, zal eenvoudig
geloven dat dít niks is. Maar Hercules wordt ook Saxantus genoemd of santus of sanctus/heilige
Saxanus. Deze laatste bijnaam komt ook voor op pagina 49, inscriptie 3, die in Tivoli in Italië
gevonden is. De zeer uitmuntende Graevius meent dat er

SAXANO SANCTO

gelezen moet worden,

omdat sanctus/heilig het gewone bijvoeglijke naamwoord van Hercules is zoals uit Phaedrus blijkt.
Hij wordt Saxanus genoemd door de Saksen of naar een plaats die Saxanum heet, zoals
Deusoniensis naar Deuso. Graevius voegt toe dat het niet verwonderlijk is als een steenhouwer in
inscripties uit de provincies fouten heeft gemaakt en santo in plaats van sancto heeft uitgehakt,
omdat dit soort fouten heel veel voorkomt op inscripties van steden en provincies. 229
Kleef, grafsteen Marcinus

MARCINVS SUR
CONIS F BREVCVS
MIL EX COH VIII
BREVC ANN XXXV
STIP XII H S F

b

Onder de inscriptie is een danseres met castagnetten te zien. Zij is misschien toegevoegd om het
dansen en vermaak uit te drukken, waarvan, naar men overtuigd was, de mensen die naar de Velden
a

Gewijd aan Hercules Saxanus. Gajus Sulpicius Maternus, centurio van het tweeëntwintigste legioen, het eerstgeborene,
vrome en gelukkige, en de soldaten van hetzelfde legioen die onder zijn bevel staan, hebben hun gelofte gaarne en met
reden ingelost.
b
Marcinus de Breucer, zoon van Surco, soldaat bij het achtste cohort Breucers, 35 jaar oud, 12 jaar in dienst, ligt hier.
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van de Gelukzaligen werden gebracht, genoten, zoals ik dadelijk zal laten zien met meer
voorbeelden. Het achtste cohort van de Breucers wordt ook genoemd bij Gruterus, pagina 560,
inscriptie 2. Op andere plaatsen komen het derde, het vierde en het zevende of, zonder nummer,
cohort van de Breucers voor.
Kleef, altaar Martius Victor

IOM
MARTIVS
VICTOR
SIG LEG XXX V V
SEVERIANAE
ALEXANDRI
PFVSLM
AGRICOLA ET CLE
MENTIANO COS

a

Op grond van de consuls is het duidelijk dat deze inscriptie dateert uit 983b vanaf de stichting van de
stad. In dat jaar werden Agricola en Clementinus als consuls gekozen op aanraden van Cuspianus en
paus Damasus, zoals Onuphrius zegt. Clementinus wordt ook Clemens genoemd in de 'Griekse
kalender', hij is zonder twijfel dezelfde persoon als Clementianus en die naam moet misschien
vervangen worden door Clementinus.
Het legioen heeft de volgende reeks bijnamen en aanduidingen: Valens, Victrix, Severiana,
Alexandrina, Pia en Felix. Het dertigste legioen Valens Victrix wordt genoemd op pagina 399,
inscriptie 6, hoewel de eerbiedwaardige Smetius, kundig naspeurder van de oudheid, de eerste V
verklaart door Ulpia. Deze bijnaam is aan ditzelfde legioen gegeven op pagina 482, inscriptie 4 en
5. Severiana Alexandrina komt ongetwijfeld van keizer Alexander Severus; naar hem zijn het eerste
a

Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, heeft Martius Victor, veldtekendrager van het dertigste legioen Valeria Victrix, van
Alexander Severus, het vrome en gelukkige, zijn gelofte gaarne en met reden ingelost, tijdens het consulaat van Agricola
en Clementianus.
b
230 na Christus.
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en tweede legioen Severiana genoemd, pagina 169, inscriptie 7, en het zevende legioen SEVERIANA
ALEXANDRINA.

Kleef, altaar Tertinius Vitalis
Smetius meende dat deze bijnamen overgeleverd zijn op een ander blok steen, 230 dat ik uitgegeven
heb in Vergoddelijking, dat op dezelfde plek bewaard wordt en dat ik zorgvuldig onderzocht heb.

I O M CONSER
VATORI TERTI
NIVS VITALIS
MIL LEG XXX V V SA
LIB PRAEF PRO SE
ET SVIS V S L M
VI KAL MAIAS
LVPO ET MAXIMA COS

a

Een geleerd man meende dat SA gescheiden moet worden en maakte daar vervolgens
ALEXANDRINAE

SEVER

van. Maar op de steen zelf zijn deze letters zonder die spatie te zien - tenzij er in de

loop van de tijd bovenaan midden tussen die twee letters S en A iets, in de vorm van een punt,
ontstaan is. De zeer geleerde Fabrettus concludeert in een brief die hij mij vanuit Rome heeft
geschreven, dat deze Vitalis hoofd van de zoutvoorziening is geweest. Hij bracht daarmee in
verband de SALINATORES CIVITATIS MENAPIORUM/ZOUTMANNEN VAN DE STAAT VAN DE MENAPIËRS,
die voorkomen op pagina 1096, inscriptie 4, en van wie hij meent dat het ambtenaren waren. De
soldaat is dus misschien hoofd van de zoutvoorziening met als taak zout te verdelen tussen de
soldaten. Deze gewoonte komt voor in het Wetboek van Theodosius, boek 17, boek 8, titel 4. De
zoutmannen waren ambtenaren van het zout-departement of ze waren verantwoordelijk voor het
innen van de belasting op zout bij de Menapiërs en Morinen. Omdat Marcus Livius dit had ingesteld
a

Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, de Beschermer, heeft Tertinius Vitalis, soldaat van het dertigste legioen Ulpia
Victrix, van Alexander Severus, boekhouder van de commandant, voor zichzelf en voor de zijnen zijn gelofte gaarne en
met reden ingelost, op 26 april tijdens het consulaat van Lupus en Maxima.
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kreeg hij de bijnaam Salinator, zoals onder anderen Livius, boek 29, hoofdstuk 37, meldt. Terzijde
moet even gemeld worden dat op grond van Plinius, boek 31, hoofdstuk 7, onterecht verteld wordt
dat Ancus Marcius als eerste zoutbelasting heeft ingesteld en dat die belasting afgeschaft was na de
verdrijving van de koningen, want er is daar niks van terug te vinden. Er staat slechts: "Koning
Ancus Marcius heeft het volk zesduizend schepel zout uitgekeerd en hij is als eerste begonnen met
zoutpannen."
Hoewel de tijdsaanduidingen er niet op tegen zijn, dat op dat blok steen een legioen, van
Alexander Severus, wordt genoemd - Lupus en Maximus zijn als consuls genoemd in 985a vanaf de
stichting van de stad toen Severus keizer was, Gruterus, pagina 8, inscriptie 6 - toch lijkt de andere
verklaring de voorkeur te genieten omdat LIB niet naar tevredenheid verklaard kan worden en omdat
er ook geen ander woord volgt waarmee praefectus verbonden kan worden, tenzij iemand er liever
praefectus libertinorum of libertorum/hoofd van de vrijgelatenen of liberorum/van de kinderen
(maar ik geloof niet dat is hier plaats kan zijn voor kinderen) of librariorum/van de boekhouders van
wil maken. 231 De geleerden halen het bewijs dat de legioenen boekhouders hadden uit pagina 80,
inscriptie 8:

MINERVAE
TIB IVLIVS
NOVIANVS
LIBR LEG
b

POSVIT

Tenminste, als

LEG

niet uitgelegd moet worden als legatus/onderbevelhebber. Over soortelijke

boekhouders kan Reinesius, groep 8, inscriptie 44, bekeken worden, waar volgens hem sprake is
van een boekhouder van een manipel. In een andere inscriptie is VITALIS een eigennaam. Dezelfde
naam komt ook voor op pagina 515, inscriptie 18, die ik in een paar woorden zal proberen te
schetsen.
Op een baksteen staat
a
b

LEG XXX

en daaronder

VIT ALIS F.

De beroemde schrijver van de

232 na Christus.
Voor Minerva heeft Tiberius Julius Novianus, legioensboekhouder, (dit) geplaatst.
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registers is blijkbaar van mening dat hierin de bijnaam van het dertigste legioen verborgen gaat.
Maar bij Hadrianus Junius en Scriverius is er geen spatie te bekennen en is VITALIS zonder twijfel de
naam van de vakman die de bakstenen gemaakt heeft. Want pottenbakkers noteren meestal hun
naam op potten, flesjes en schalen, zoals de eerbiedwaardige Smetius met veel voorbeelden laat zien
in zijn Nijmeegse Oudheden. Hij somt bij de pottenbakkers ook VITALIS op en ik denk dat zijn naam
ingevuld mag worden bij de daaropvolgende kapotte inscriptie

V...AL OFF,

namelijk Vitalis

officina/Vitalis' werkplaats.
Maar bij dit geval kan ik geen mooie schaal of schotel leveren, waarop eveneens de naam
van de pottenbakker is geschreven. Octavius Falconerius heeft zo'n schaal gepubliceerd, achterin het
Oude Rome van Famianus Nardinus:

TERT D L EX F CAN OP DOLI I TIT ET GALL COS.

Titianus en

Gallicanus waren consul in 880a vanaf de stichting van de stad; Hadrianus was keizer. De geleerde
legt de rest als volgt uit: Tertullus Decii libertus ex figulina Canonis operis dolaris of operum
doliarium prima/Tertullus, de vrijgelatene van Decius, uit de eerste pottenbakkerij van de belasting
op voorraadvat(en). Omdat Canon duidt op een vastgestelde belasting die jaarlijks aan de keizer
werd gegeven, meent hij dat er in de tijd van Hadrianus een volk of stad geweest is, die tot taak had
de keizer als belasting aardewerken potten te geven of te betalen en die in Rome - groot gemak,
weinig transportschade - verschillende pottenbakkerijen had, waarvan dit de eerste was.
Deze uitleg schijnt mij veel te ver gezocht en ik zal niet dralen hem te weerleggen. Ik zal
alleen maar aangeven dat de letters

CAN

de naam van de vakman verbergt: Canius, Caninius,

Canuleius, Canusius, Cantilius of nog een andere. En dat een vakman meer pottenbakkerijen in
bezit kan hebben gehad, 232 net als Canius of hoe deze pottenbakker ook geheten mag hebben. Dit
bewijst een inscriptie bij Gruterus, die door de zeer geleerde man gemeld is:
EX FIG SEX AT SILV F VI.

Dit betekent Ex figulina Sexti Atilii Silvani (of Silvii) Filii sexta/uit de zesde pottenbakkerij van
Sextus Atilius, de zoon van Silvanus (of Silvius). Dit waren volgens mij mensen van een hogere
sociale status; zij werkten zelf niet, maar leverden het kapitaal en namen anderen in dienst om
toezicht te houden. Zonder twijfel was Tertullus zo iemand in de eerste pottenbakkerij van Canius,
a

127 na Christus.
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tenzij hij de vrijgelatene van Decimus (net een andere naam) was. Het woord

CANON

kan ook

gehandhaafd worden, maar het zal dan een eigennaam zijn, net als in de inscriptie die de beroemde
Sponius heeft opgenomen bij de altaren van onbekende goden:

HERMA DE SVO DAT
GENIO CANONIS ATTALI LIBERTI
a

GENIO PASICLENIS ATTALI SERVI

De maten doen hier niet terzake. De man die Attalus heeft vrijgelaten, heet Canon.
Goden worden koningen en heren genoemd

I O M JVNONI REGINE
MINVERVAE T QVARTINI
VS SATVRNALIS SIGNI
FER LEG XXX V V PRO SE
ET SVIS V S L M
IMP D N GORDIANO ET AVIOLA
COS KAL JVL

b

Zij waren consul in 992c vanaf de stichting van de stad. Niets op deze steen is het vermelden waard
behalve dat Juno koningin genoemd wordt. Deze bijnaam werd ook aan andere goden gegeven:
FORTUNA, ISIS en JVNO LVCINA

worden koningin genoemd op pagina 78, inscriptie 7 en 8, op pagina

83, inscriptie 12 en 13 en op pagina 25, inscriptie 8. Persephone koningin komt voor op een steen
bij Gualtherus, pagina 9. En bij de Tarentijnen werd Venus onder diezelfde naam vereerd, zie
Hesychius: Basilinda/Koningin. Zoals Juno koningin zo werd ook Jupiter koning en basileus/koning
a

Herma schenkt uit zijn eigen bezit (dit) aan de Beschermgeest van Canon, de vrijgelatene van Attalus, en aan de
Beschermgeest van Pasicles, de slaaf van Attalus.
b
Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, voor Juno, de koningin, en voor Minerva heeft Titus Quartinius Saturnalis,
veldtekendrager van het dertigste legioen Ulpia Victrix voor zichzelf en voor de zijnen zijn gelofte gaarne en met reden
ingelost, op 1 juli tijdens het consulaat van onze heer keizer Gordianus en Aviola.
c
239 na Christus.
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genoemd door de Romeinen en de Grieken, zoals blijkt uit pagina 1065, inscriptie 3, uit Pausanias,
boek 9, en uit andere bronnen. Hij wordt hetzelfde genoemd in het gedicht van Empedocles bij
Porphyrius, boek 2, Onthouding, waar ook Venus als koningin van Cypris wordt vereerd.
Aesclepius komt voor als koning op een steen bij de zeer geleerde heren Sponius, Gevarieerd werk,
sectie 4, en Falconerius. 233 Ik herinner me dat ik al eens geschreven heb dat op een inscriptie die
bij Nijmegen is gevonden, de titel KONING op Mercurius betrekking kan hebben.a
Opmerkelijk is het bovendien dat goden en godinnen vaak koningen en koninginnen
genoemd worden van de plaatsen waar ze in het bijzonder vereerd worden, en die plaatsen zelf hun
koninkrijken. Venus wordt door Aelianus, boek 3, hoofdstuk 42, koningin van Cyprus, door
Horatius, boek 1, gedicht 30, koningin van Cnidos en Paphos, en, boek 3, gedicht 26, koningin die
Cyprus en Memphis bezit genoemd; ook zegt Horatius, boek 1, gedicht 35, dat Fortuna de baas is
over Antium. De Gratiën worden door Pindarus, Olympische Oden, gedicht 14, koninginnen van
Orchomenus genoemd. Een Nimf, maar niet Diana, wordt

KONINGIN VAN HET WATER

genoemd op

pagina 39, inscriptie 8. Deze inscriptie kan misschien als volgt worden aangevuld:

dat tiBI MARMOREO CAESAM DE MONTE DIANam
REGINA VNDARVM NYMPHA, DECVS NEMORVM

voTO DAMNASTI PERFECTA QVEM PRECE BASSVS

Te lezen als: Basssus wijdt aan jou, Nimf, koningin van het water, een standbeeld van Diana,
sieraad van het woud. Koninkrijk van Marica in plaats van het gebied van de Minturniërs (daar
wordt Marica aanbeden) en koninkrijk van Diana in plaats van het bos van Aricina (daar wordt
Diana aanbeden) zijn te lezen bij Lucanus, boek 2, vers 424, en boek 3, vers 87. Dit soort plaatsen
en steden gehoorzaamt aan de goden, zegt men. Petronius zegt over Priapus:
"Het beroemde Lesbos en het groene Thasos gehoorzamen hem."
En bij Apollonius Rhodius, Tocht van de Argonauten, boek 4, vers 917, komt Venus als heerseres
over Eryx voor, in de fragmenten van Stephanus Jupiter als heerser over Dodona en bij Pindarus,
Eerste Pythische ode, Apollo als heer over Delos. Zij werden namelijk in deze plaatsen met grote
a

Zie pagina 7, met afbeelding, en pagina 13 onderaan.
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eerbied vereerd; zie ook Homerus, Ilias 1.38, 3.279 en 7.202. Jupiter wordt Heer over Dodona
genoemd en met ditzelfde woord worden ook andere goden geëerd, zoals Aesclepius op pagina
1073, inscriptie 4, zoals Mercurius in Ilias, 2.104, zoals Neptunus (door Lycophron) als heer van
Cromna, omdat hij in Cromna, een stad in Paphlagonië, vereerd werd. En ook Hercules, Castor en
Pollux, en Apollo. De beroemde Spanheim vertelt bij Julianus dat met name Apollo volstrekt zo
genoemd wordt. Apollo wordt zelfs heer genoemd bij Heraclides van Pontus in zijn behandeling
van de staatsvorm van de Pariërs, zonder toevoeging van Apollo of Phoebus. Net zo vaak worden
Castor en Pollux heren genoemd, want zij schijnen als eerste, als we de Ouden mogen geloven, deze
naam verdiend te hebben. Eustathius, Ilias, boek 1, pagina 21: 234 "Merk op dat de Ouden de
koningen heren noemden, omdat zij de verantwoordelijkheid droegen voor hun onderdanen. Ze
zeggen dat Castor en Pollux als eerste zo genoemd zijn - ook Plutarchus doet dit - omdat zij
verantwoordelijk waren voor de zeelui. Het staat immers vast dat heer een goddelijk woord is.
Daarom wordt het gebruikt voor de macht, zoals voor koningen en patres familias, zoals de Ouden
laten zien." Deze plaats moet de nodige aandacht krijgen omdat hij ons leert dat in het algemeen
mensen, die boven anderen stonden en voor hen verantwoordelijk waren, heer genoemd werden. Zo
wordt dit woord zeker gebruikt door Homerus, Odyssee, 1.397, 4.87, 9.440 en 9.452. Bovendien
kunnen Eustathius, pagina 199, 345, 947, 1425 en 1485, en de uitgave van Phaedrus' fabels door
Tanaquillus Faber, een man met een voortreffelijk verstand, bekeken worden. Maar opmerkelijk
genoeg vertelt Eustathius op één plaats dat er op het eiland Cyprus "bestuurders, heren genoemd,
waren, bij wie spionnen dagelijks wat ze gehoord hadden, meldden." Er schijnt geen verband te zijn
tussen hen en zonen of broers van de koning, van wie de Ouden overgeleverd hebben dat ook zij zo
genoemd werden. Ook worden de goden de heren van de kunsten en ambachten die onder hen
vielen, genoemd. Bijvoorbeeld Apollo heer van de lier bij Aristides, deel 1, pagina 482, en
Vulcanus

REG ARTIS/HEER VAN HET AMBACHT

op een zeer zeldzame munt, gepubliceerd door de

edelachtbare Spanheim. Prudentius, Tegen Symmachus, boek 1, hoofdstuk 307, schrijft dat
Vulcanus heerst over de smidsvuren:
"Men zegt dat hij heerst over de smidsvuren en dat hij de oppersmid is van Aeolië en
de Etna."
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Kleef, altaar Apollo

IN H D D PRO
SALVTE IMP SEVERI
ALEXANDRI AVG DEO
APOLLINI DYSEROLVS
OLO DE MILITES LEG
XXX V V P F SUB CURA
AGENT T F APRI COM
MONDIANI LEG AVG P P E
CANVTI MODESTI LEG
LEG SEPT MVCATRA
IMAG ET SEPT GALLVS
ET SEPT MVCATRA ET
SEPT DEOSPOR ET SEPT
SAMNVS E SEPT MVCATRA
CANDIDATI V S L ME
MAXIMO ET AELIANO COS

a

235 In de vijfde regel hebben anderen OIODE. De inscriptie is gemaakt in 976b vanaf de stichting van
de stad, in het tweede jaar dat Alexander Severus keizer was, toen Maximus en Aelianus consul
waren. De letters

IN H D D

moeten betekenen in honorem domus divinae/ter ere van het goddelijk

huis. Deze formule staat compleet op pagina 92, inscriptie 1, zoals opgemerkt is door de geleerden.
Met het goddelijk huis kan volgens mij geen ander dan het huis van de keizer, of zijn familie,
aangeduid worden. Maar de dubbele
waarmee die

D D

D D

zorgt ervoor dat ik een paar dingen moet toevoegen,

in andere inscripties verduidelijkt kan worden. Elders heb ik Jupiter

a

Ter ere van het goddelijk huis, voor het heil van keizer Alexander Severus Augustus. Voor de god Apollo Dysprus,
voor de Maangodin en de Zonnegod, hebben de soldaten van het dertigste legioen Ulpia Victrix, het godvruchtig en
trouwe, onder verantwoordelijkheid van Titus Flavus Aper Commodianus, keizerlijk gezant met de rang van pretor, en
Canutus Modestus, onderbevelhebber van het legioen, en hebben de kandidaten Septimius Mucatra, de vaandeldrager,
Septimius Gallus, Septimius Mucatra, Septimius Deospor, Septimius Sammus en Septimius Mucatra hun gelofte gaarne
en met reden ingelost, tijdens het consulaat van Maximus en Aelianus.
b
223 na Christus.
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domesticus/inheemse Jupiter op een bij Nijmegen gevonden steen al eens uitgelegd en ik heb
verteld dat de voorouders de goden als huis- en stadsgoden beschouwden. Onlangs heeft een
buitengewone geleerde dit argument heel mooi gebruikt. Hij meent dat hij Jupiter
domesticus/inheemse Jupiter gevonden heeft in de volgende inscriptie:

ETEITIVS
ALYPVS
IOVI D D

hoewel ik toch meen dat de dubbel
als

D

a

liever volgens de gangbare opvatting uitgelegd moet worden

DONO DEDIT/HEEFT TEN GESCHENKE GEGEVEN.

Met meer recht verklaart dezelfde geleerde het

begin van een door Severus gemaakte inscriptie, I O M D, als Iovi Optimo Maximo Domestico/Voor
de inheemse Jupiter, de Beste, de Grootste. Als dit de echte betekenis is, dan zullen we ook Jupiter
domesticus/inheemse Jupiter aantreffen op pagina 12, inscriptie 5 en 7, pagina 13, inscriptie 17 en
pagina 38, inscriptie 10. Zeker geen mogelijkheid is het door anderen geopperde gewijd
aan/dedicatus. Inheems/domesticus moet de voorkeur krijgen of er moet iets anders verzonnen
worden dat even goed past. Een verklaring die zeker zou kunnen, is deus/god, zoals god Aesclepius,
heilige god Apollo vredestichter, onoverwonnen god Hercules, god Liber, god Mercurius
voorkomen. Ook zou kunnen dominus/heer, een eretitel die gegeven wordt aan Aesclepius, Mars en
de Zon. En tenslotte uit Dolica/dolichenus of depulsor/afweerder, zoals Jupiter in inscripties wordt
genoemd. Maar zoals ik er in het geheel niet zeker van ben en nog veel minder de mening van deze
hooggeleerde heer afkeur, zo herken ik in de volgende inscriptie toch helemaal niet dei
domestici/inheemse goden: 236

VENERI ET
FORTVN PRIM
SACR
L CALVIVS L F PAL
VARIVS
a

Eteitius Alypus heeft (dit) aan Jupiter geschonken.
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AR ET CVPIDINES II
DD
LDDD

Want de eerste

D D

a

is volgens mij dan moeilijk uit te leggen. En als dat de bedoeling van de

schrijver was, dan had hij die

D D

ongetwijfeld verbonden met Venus en Fortuna Primigenia.

Fortuna wordt op pagina 74, inscriptie 5, genoemd als BONA DOMESTICA/GOEDE INHEEMSE. Daarom
ben ik van mening dat donum dedit/heeft ten geschenke gegeven de betekenis is. Locus datus
decreto decurionum/de plaats is bepaald bij besluit van de raad; deze formules komen op andere
stenen voor en kunnen nauwelijks op een andere manier verklaard worden.
Septimius Mucatra is zonder twijfel de vaandeldrager van dat legioen. De overigen, die hem volgen,
de kandidaten, zijn soldaat geweest, zoals Gutherius, Functies binnen het keizerlijke huis,
Bulengerus, Het Romeinse rijk, en Valesius bij Ammianus Marcellinus duidelijk maken. Toch gaat
het bij hen niet duidelijk genoeg over de kandidaten. Zo spreekt Ado in zijn aanhangsel bij
Martelaarsleer over de leider van de school van de kandidaten. Procopius, Gothen, boek 3, schrijft
dat "Asbadus de lijfwacht van Justinianus was, dat hij spoedig gerekend werd tot de soldaten die
kandidaten genoemd werden en dat hij tenslotte aanvoerder van een vendel ruiterij was." Hier
kunnen schrijvers aan toegevoegd worden die door Meursius genoemd zijn in zijn Verklarende
woordenlijst. Wie dan Aper Commodianus geweest kan zijn en of hij bij een andere schrijver
genoemd wordt, is mij compleet onbekend. Maar uit talloze voorbeelden blijkt dat dierennamen aan
mensen gegeven zijn.b Zo heette de moordenaar van keizer Numerianus Aper. Ado, Martelaarsleer,
pagina 157, noemt Aper als bisschop van Toul. Porphyrius, Onthouding, boek 4, schrijft dat de
Latijnen een aantal mensen, in hun eigen taal, Zwijn en Merel noemen. Hoewel deze passage
onduidelijkc is, maakt hij toch wel duidelijk dat sommige Romeinen bijnamen als Aper/Zwijn en
Merula/Merel droegen; dit staat zelfs buiten kijf. Bos/Rund is een slavennaam bij de bijzonder
geleerde Baluzius, Gevarieerd werk, deel 2, pagina 95. Porphyrius, Onthouding, boek 4, schrijft dat
a

Gewijd aan Venus en Fortuna Primigenia. Lucius Calvius Varius, zoon van Lucius, uit het kiesdistrict Palatijn, heeft
(dit) altaar en (deze) twee Cupido's geschonken. De plaats is bepaald bij besluit van de raad.
b
Aper betekent wild zwijn.
c
Porphyrius geeft vier voorbeelden van Latijnse namen die ook een dier zijn. Cuperus vertaalt er twee omdat het
van de andere twee woorden niet duidelijk is op welk dier of op welke naam zij doelen.
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er zielsverhuizingen plaatsvonden en dat vervolgens bij Mithras-vieringen mensen vaak met
dierennamen aangesproken werden: ingewijden werden aangesproken als leeuwen, vrouwen als
hyena's (vertaald als leeuwinnen) en voorgangers als raven. Hij schrijft verder dat ten tijde van de
voorvaderen, in iets ouder tijden dus, hetzelfde gebruik bestond en dat sommige mensen Adelaar
genoemd werden en andere Havik. Dit is het laatste bijzondere van die passage. Dit is trouwens ook
overgegaan op de goden en Porphyrius weer, boek 3, schrijft dat Hecate beter luistert als ze als stier,
hond of leeuwin wordt aangesproken. Hij schrijft trouwens op een andere plaats in hetzelfde boek
dat ook de goden dierennamen dragen en dat Diana wolvin genoemd werd, de Zon stier, leeuw en
havik, Hecate paard, stier, leeuwin en hond. Voeg hieraantoe wat er dan nog volgt. Maar zoals er
dierennamen aan mensen zijn gegeven zo zijn er ook mensennamen aan dieren gegeven. Aelianus,
Dieren, boek 10, hoofdstuk 41, vertelt dat de komedie-dichter Eupolis een hond, Molossus, als
geschenk van Augeas van Eleusis gekregen had en dat hij de hond 237 Augeas genoemd had. Maar
dit alles vraagt om een uitvoeriger uitleg en ik denk dat hoofdpunten hier voldoende zijn.
Grafmonument in bezit van Witsen

75

Bij de edelachtbare Witsen bevindt zich een grafmonument dat uit het oosten is aangevoerd,
versierd met een festoen, twee vogels en runderschedels en ook nog een oude inscriptie. Een
afbeelding hiervan wil ik delen met de liefhebbers van de oudheidkunde, ook al bevat de inscriptiea
niks bijzonders.
In dit monument waren bovendien een traanflesje en twee kookpotten vol as, waarin de resten van
een man en een vrouw schenen te zitten, opgeborgen. Ik mag graag hieraan toevoegen wat de
edelachtbare Witsen mij gestuurd heeft om een duidelijke uitleg te geven bij deze steen. Vanwege
de beknoptheid gelooft hij dus dat de inscriptie oud is. Hij gelooft ook dat deze Decimus Haterius
Famulus een vrijgelatene was van Decimus Haterius Agrippa, die volkstribuun was in de tijd van
Tiberus, volgens Tacitus, Jaarboeken, boek 1, hoofdstuk 77. Hij was een verwant van Germanicus,
Jaarboeken, boek 2, hoofdstuk 55, was samen met Gajus Sulpicius consul, Jaarboeken, boek 3,
hoofdstuk 52, en was de zoon van Quintus Haterius, omdat er in het register van de consuls van
Cassius Dio een Decimus Haterius Agrippa, zoon van Quintus, genoemd wordt. Deze Quintus
Haterius is consul geweest, Tacitus, Jaarboeken, boek 2, hoofdstuk 33, stamde uit een familie van
senatoren en stond tijdens zijn leven bekend om zijn welsprekendheid, Jaarboeken, boek 4,
hoofdstuk 61. Het staat wel vast dat hij de bekende redenaar of retor is die Eusebius, Kroniek, 2040,
noemt als Quintus Haterius, de gevatte en populaire redenaar, die in groot aanzien negentig jaar oud
werd en die zo snel sprak dat hij fouten maakte, waarop de vergoddelijke Augustus heel terecht
heeft gezegd: "Onze Haterius moet afgeremd worden." (Seneca, Geschillen, boek 4, voorwoord).
Een kleinzoon van deze Haterius en een zoon van Decimus Haterius zal Quintus Haterius
Antoninus zijn, consul in 806b vanaf de stichting van de stad, volgens Tacitus, Jaarboeken, boek 13,
hoofdstuk 14, en Onuphrius. In Jaarboeken, boek 9, hoofstuk 12 wordt ook nog een Titus Haterius,
een Romeinse ridder, genoemd en bij Valerius Maximus, boek 9, hoofdstuk 12, een Haterius Rufus.
Vaak wordt bovendien de

H

aan het begin weggelaten. Bij Plinius, boek 35, hoofdstuk 4,

komt Aterius Julius voor, Appianus noemt een Aterius bij zijn vogelvrijverklaarden, de meesten
geven dezelfde naam aan de collega van Spurius Tarpeius bij Livius, boek 3, hoofdstuk 3. Toch
geeft Sigonius de voorkeur aan Alterius, Pighius, Jaarboeken, aan Aeternius en bij Dionysius van
a
b

Decimus Haterius Famulus heeft (dit) gemaakt voor zichzelf en zijn vrouw Pollentia Primigenia.
53 na Christus.
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Halicarnassus, boek 10, hoofdstuk 2, wordt Termenius geschreven. Men denkt dat de handschriften
zo wisselend zijn omdat deze naam niet gangbaar is en daarom vermoedt men dat de correcte lezing
Aternius is, waaraan de codex Chifletianus de voorkeur geeft. De naam moet afgeleid zijn van
Aternum, een stad in Italië. Livius, boek 24, hoofdstuk 47, noemt deze stad. Op dezelfde manier
wordt Gabinius van Gabii, Tarquinius van Tarquinii 238 en Pompeius van Pompeji afgeleid.
Onze man is de vrijgelaten slaaf van een familie van stand en wel van Decimus Haterius
Agrippa. Omdat vrijgelatenen altijd de voornaam en familienaam van hun meester gebruikten,
zetten ze hun eigen naam, in dit geval Famulus, daarachter. Dit geeft ook meteen zijn vroegere
statusa aan: zo is Portier/Janitor een bijnaam bij Cicero, Tegen Verres, redevoering 1, hoofdstuk 15,
en Erfgenaam/Heres (dit lijkt minder goed in de haak), Brieven aan kennissen, boek 9, brief 13.
De vrouw van de slaaf tenslotte was zonder twijfel van een tamelijk lage familie in Italië,
waarin veel soortgelijke geslachtsnamen voorkwamen, zoals Florentinus, Volventius, Venantius,
Superantius en andere. Tot hier Witsen.
Hateria en Haeterius en Aterius en Ateria komen door elkaar voor in de inscripties bij
Gruterus en Reinesius; daar zijn ze in te zien.
Het grafmonument wordt versierd met een festoen, zoals Vitruvius, boek 4, hoofdstuk 1, het noemt.
Als verklaring voor dit woord geeft Philander: "Een festoen geeft bij de Grieken aan dat iets rijk aan
vruchten is, het is een versiering, het is een strak vlechtwerk van bloemen, loof en vruchten, met de
overdaad van een krans door bladeren die vervlochten met bloemen en vruchten zijn, het soort dat
wij kransen en triomfkransen noemen. De Italianen noemen het guirlandes en festoenen, afgeleid
van feestelijkheid." Festoenen die ter versiering op oude zuilen en bouwwerken werden
gebeeldhouwd, noemde men festoenwerk, zo vertelt Salmasius in zijn commentaar op Keizerlijke
geschiedenis. Festus: "Festoenwerk worden de kransen van verschillende soorten bloemen
genoemd." Epicharmus noemt het een krans van festoenwerk - als dit de correcte spelling is - bij
Fulgentius, Mythologie, boek 3.
Twee vogels pikken naar de appels of vruchten; ik durf niet te zeggen of het kraaien zijn. Kraaien
zijn zeker het teken voor liefde in het huwelijk en het kan zijn dat zij op het grafmonument zijn
a

Famulus betekent dienaar, slaaf.
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afgebeeld zodat Haterius en Pollentia met dit symbool hun wederzijdse saamhorigheid laten zien.
Horus Apollo, boek 1, hoofdstuk 8 (ik geef nu alleen het Latijn): "Ook als ze Mars en Venus
schilderen, schilderen ze twee kraaien omdat dit dier eigenlijk altijd twee eieren legt waaruit een
mannelijk en een vrouwelijk kraaitje geboren worden. Maar, wat toch zelden gebeurt, wanneer een
kraai twee mannetjes- of twee vrouwtjeseieren legt, gaat de mannetjeskraai die getrouwd is, nooit
naar een ander vrouwtje en gaat het vrouwtje, zolang ze leeft, niet naar een ander mannetje, maar
gescheiden leven ze voortaan altijd alleen. Wanneer mensen met één kraai geconfronteerd worden,
beschouwen ze dit dus als een voorteken voor een ongehuwd leven, omdat ze namelijk het pad
hebben gekruist van een dier dat een alleenstaand leven leidt. Vanwege de grote saamhorigheid van
deze vogels gebruiken de Grieken daarom tot op de dag van vandaag tijdens een bruiloft het woord
ekkori, hoewel ze het niet begrijpen; 239 ongetwijfeld roepen ze met kori de kraai aan." Een eindje
verder voegt hij toe dat er ook twee kraaien geschilderd zijn waneer men een huwelijk wilde
uitbeelden. Aelianus, Dieren, boek 3, hoofdstuk 9, geeft hetzelfde, zoals Haeschelius opmerkt. Hij
vertelt dat "kraaien zeer trouw zijn aan elkaar: als de een komt te sterven, blijft de andere als
weduwe/weduwnaar over. En vroeger hebben de Ouden bij een bruiloft na de liederen 'kraai'
geroepen, waarmee ze een teken van saamhorigheid gaven aan degenen die samen kinderen willen
krijgen." En hierop hebben ook de zaken betrekking die Horapollo in boek 2, hoofdstuk 40, vertelt;
ze zijn bij hem op te zoeken.
Dodewaard, Gumattius
In Dodewaard, een dorpje in de Neder-Betuwe, is een mooie, oude inscriptie te zien, ingemetseld
hoog in een toren. Ook al heeft de inscriptie het een en ander geleden in de loop van de tijd, toch
kan ze fatsoenlijk gelezen worden door mensen die er op ladders heen klimmen.
Er ligt een goedgebouwde man op een aanligbed, bedekt met dekens tot aan zijn middel.
Zijn linkerarm houdt hij op een zuiltje en zijn rechter ligt op zijn rechterknie. Bij zijn voeten staat
een man, gekleed in een mantel of een of ander gewaad, met zijn handen in elkaar. Er lijkt een
tafeltje bijgeplaatst te zijn waar een linnen doek afhangt, maar de rest is niet duidelijk genoeg te
herkennen. Boven de liggende man twee leeuwen met daar tussenin een Triton. Toegevoegd is de
volgende inscriptie:
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M TRAIAN IV
GVM ATTIVS GAI
SIONIS F VET ALAE
AFROR T P I

a

Wat IVGVM ATTIVS te betekenen heeft en of het zo duidelijk in de steen gebeiteld is, daar weet ik net
zoveel van als iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Ik vermoed heel voorzichtig dat dat
IVGVMATTIVS

aan elkaar moet worden geschreven en dat dit woord een plaats is, in Noord-Afrika

misschien, waar Marcus Trajanus of Trajanus, de zoon van Gaisio, oudgediende van de
ruiterafdeling van de Afrikanen, die dit grafteken voor zichzelf bij testament heeft laten oprichten,
geboren is.
En zoals hier de ruiterafdeling van de Afrikanen voorkomt, zo komt op pagina 478, inscriptie 7, die
van de Gaetuliërs voor. En op pagina 459, inscriptie 9, het eerste bereden cohort van Afrikanen met
Romeins burgerrecht, zoals ik denk dat de uitleg is op grond van pagina 1108, inscriptie 5. Op
grond van deze stenen, en ook andere, blijkt dat dit volk buiten zijn geboorteland soldaat is geweest
in Romeinse kampen. Het is dus helemaal niet gek dat er een grafteken van een in Noord-Afrika
geboren man in het land van de Bataven staat.
OUDGEDIENDEN VAN EEN RUITERAFDELING

worden genoemd op pagina 36, inscriptie 9,

pagina 526, inscriptie 2 en pagina 541, inscriptie 8. 240
Er wordt een

TRAIANIVS NVNDINIVS

genoemd op pagina 29, inscriptie 13, hoewel ik me er

niet tegen zal verzetten, als iemand er TRAIANVS van wil maken. Toch mag men niet menen dat de
keizer op het aanligbed ligt, omdat dit beeld ongetwijfeld Marcus, zoon van Gaisio, voorstelt. Hij is
op de gebruikelijk manier afgebeeld: vrolijk genietend, liggend op een aanligbed. De staande figuur
treurt om hem. Naar men dacht hielden de geesten van de overledenen zich op de Velden van de
Gelukzaligen bezig met dansen en eten. Vergilius, Aeneis, boek 6, geeft van dit alles een charmante
beschrijving en dicht onder andere:
a

Marcus Traianius Gumattius, zoon van Gaisio, oudgediende van de ruiterafdeling van de Afrikanen, heeft (dit) bij
testament op laten richten.
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"Een deel oefent zijn lichaam op het grasveld, houdt wedstrijden en worstelt in het
bruine zand. Een deel stampt de maat bij het dansen en draagt gedichten voor."
Een paar regels verder:
"Kijk, hij ziet links en rechts anderen feestend op het gras, blij een loflied zingend in
een reidans, middenin een bos dat ruikt naar laurier. Daar stroomt de waterrijke
Eridanus door het bos naar beneden."
Lucianus, Ware verhalen, boek 2, is uitvoerig in zijn beschrijving van dit bijgeloof en hij verzint dat
er op het eiland van de gelukzaligen een gouden stad was met muren van smaragd, zeven poorten
(elk uit één stuk kaneelhout), plaveisel van ivoor en baden van glas. Bovendien is het daar altijd
lente, alle plekken zijn vol bloemen en gecultiveerde planten. De wijnstruiken dragen elke maand
druiven en er zijn bronnen met water, honing, melk en wijn. Het banket voor gasten vindt buiten de
stad plaats, op de zogenoemde Velden van de Gelukzaligen. Dit is een beeldschone weide, omgeven
door een schaduwrijk bos. De winden komen alles brengen behalve wijn. Een beker die op tafel
staat, vult zich meteen met wijn. De wolken verspreiden parfums en tenslotte geeft men zich over
aan de kunst en andere soortgelijke verzinsels, die bij hem kunnen worden opgezocht. Ook Valerius
Flaccus, boek 1, op het eind, schrijft dat er op de Velden van de Gelukzaligen koor- en reidansen
voor mannen zijn. Tibullus, Elegieën, boek 1, gedicht 3, beschrijft de Velden van de Gelukzaligen
precies hetzelfde:
"Maar omdat ik altijd in ben voor de zachte liefde, zal Venus zelf mij naar de Velden
van de Gelukzaligen brengen. Hier bloeien dans en gezang en overal zingen
rondvliegende vogels met zachte keel hun zoete lied."
Hetzelfde bij Vergilius, Aeneis, boek 6, vers 656:
"Kijk, hij ziet links en rechts anderen feestend op het gras, blij een loflied zingend in
een reidans, middenin een bos dat ruikt naar laurier"a;
een paar regels eerder:
"De lucht is hier wijdser en kleedt de velden met een purperen licht. Men kent er een
eigen zon en eigen sterren. Een deel oefent zijn lichaam op het grasveld, houdt
wedstrijden en worstelt in het bruine zand. Een deel stampt de maat bij het dansen en
draagt gedichten voor."
a

Deze regels zijn hierboven ook al aangehaald. Nu maken ze deel uit van een aanvulling achterin het werk.
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Musaeus en zijn zoon beschrijven dat "zij de rechtvaardigen naar de onderwereld leiden. Daar
houden ze een feestmaal met de vrome mensen en brengen met kransen op hun hoofden heel de tijd
door in dronkenschap, menend dat de beste beloning voor deugd eeuwige dronkenschap is"; Plato,
De staat, boek 2.
Om deze toestand van de gelukzaligen uit te drukken of om te bewijzen dat men gelooft dat
iemand die gestorven is, leeft in de Velden van de Gelukzaligen, heeft men de doden liggend
afgebeeld op stenen monumenten, die ter hunner nagedachtenis werden opgericht, zoals onze steen
duidelijk maakt en ook de stenen op pagina 843, inscriptie 3 en 5, bij Gruterus en andere stenen bij
Jacob Sponius. Om dezelfde reden is misschien de danseres met castagnetten te zien op de Kleefse
steen die ik bovena heb besproken. De staande figuur rouwt om de gestorven Marcus en daarom 241
heeft hij zijn handen in elkaar gevouwen. Uit standbeelden van gevangen barbaren op monumenten
in Rome blijkt duidelijk dat dit een teken van droefheid is. Of de leeuwen en Triton alleen voor de
sier zijn toegevoegd of dat ze ook een betekenis hebben, is mij niet duidelijk. Noord-Afrika zit ruim
in de leeuwen en zij geven misschien aan dat deze man uit Noord-Afrika afkomstig is. Of de Triton
daar ook naar kan verwijzen, betwijfel ik sterk. Dit gedrocht - Tzetzes noemt het bij Lycophron heel
elegant vissencentaur - is te zien op munten uit Syracuse bij Goltzius. Sicilië is namelijk door zee
omgeven en Syracuse ligt aan zee. Ik denk dat niets wijst op de rivier de Triton of op het Tritonmoeras in Noord-Afrika, waar Pallas Athene haar bijnaam Tritonische aan te danken heeft. Maar
toch is het het waard afzonderlijk op te merken, dat Triton door de Carthagers als een god vereerd
werd. Want het verdrag dat Hannibal en Xenophon, de gezant van koning Philippus van Macedonië,
opgesteld hadden, "werd gesloten in tegenwoordigheid van Jupiter, Juno en Apollo, van de
Carthaagse godheid, Hercules en Iolaus, van Ares, Triton en Neptunus, van de goden die deel
hadden aan de veldtocht: Zon, Maan en Aarde, van de rivieren, de weiden en de wateren, van alle
goden, die Carthago in hun macht hadden"; Polybius, boek 7. Er moet opgemerkt worden dat
Lycophron Neptunus Triton noemt en ook de Nijl Triton en dat hij de dolfijn hond van Triton, dat is
hond van Neptunus, noemt; raadpleeg hiervoor de scholia. In Libya was er een tempel van Triton,
die al in de tijd van de Argonauten bekend was; tenminste als we Herodotus, boek 4, hoofdstuk 179,
mogen geloven: "Toen hij twijfelde over zijn vertrek (ik geef alleen het Latijn) is hem Triton
verschenen. Triton heeft hem bevolen de driepoot te schenken omdat hij zei dat hij hen een uitgang
a

Zie pagina 64.
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zou tonen en hen ongedeerd zou terugsturen. Jason stemde hiermee in en toen heeft Triton laten
zien, hoe ze uit de ondiepten konden wegvaren. Triton heeft de drievoet in zijn eigen tempel
geplaatst. Gezeten op die drievoet heeft hij een orakelvoorspelling gegeven en hij heeft de
metgezellen van Jason van heel de zaak op de hoogte gesteld."
Nijmegen, onuitgegeven inscripties
In het stadhuis van Nijmegen bevinden zich verschillende inscripties, die deels door Gruterus, deels
door Johannes Smetius gepubliceerd zijn. Maar de volgende zijn nog niet algemeen toegankelijk
uitgegeven.

IOM
ET GENIO
LOCI
C CANDIDINIVS
SANCTVS SIGN
LEG XXX V V
PRO SE ET SVIS
LM
MATERNO ET ATTICO COS

a

En: 242

IOM
M SABINIVS
CANDIDVS
VSLM

a

b

Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, en voor de Beschermgod van deze plaats (heeft) Gajus Candidinius Sanctus,
veldtekendrager van het dertigste legioen Valeria Victrix (dit) voor zichzelf en de zijnen gaarne en met reden (opgericht)
tijdens het consulaat van Maternus en Atticus.
b
Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, heeft Marcus Sabinius Candidus zijn gelofte gaarne en met reden ingelost.
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Aan de andere kant van dezelfde steen:

IOM
MVH
V S LL M

a

De eerste steen is in 1655 opgegraven, de tweede in 1669.
De stenen bevatten niks opmerkenswaardig behalve Materno et Attico consulibus. In 938
vanaf de stichting van de stadb heetten de consuls Maternus en Bradua, die bij Gruterus genoemd
worden op pagina 192, inscriptie 13. Atticus schijnt een van de vijfentwintig plaatsvervangende
consuls geweest te zijn, die Cleander in dat jaar benoemd had zoals Onuphrius opgemaakt heeft uit
Cassius Dio.
De Beschermgod van de plaats is een locale godheid, plaatsgebonden, inheems, de heerser
over de plek of wat voor andere naam ze ook droegen. Want de heidenen voegden gewoonlijk aan
alle zaken een eigen godheid toe, zoals duidelijk blijkt uit Prudentius en uit de woorden van Servius
bij Georgica I.302: "De Ouden gebruikten Beschermgod voor de goddelijke natuurkracht van elke
plaats, zaak en mens." Geleerden hebben hier al veel over gesproken maar toch schijnen ze het lezen
van de aren vergeten te hebben. In diepe rust zag keizer Julianus "de Beschermgod van de staat in
de gedaante waarin hij hem in Gallia gezien had, toen hij de toppositie als Augustus kreeg. Hij zag
hem droevig weggaan door de ingang van zijn tent, met zijn kleed over zijn hoofd en over de Hoorn
des Overvloeds;" Ammianus Marcellinus, 25.2. In steden werden voor de Beschermgoden tempels
gebouwd, zoals in Rome, Antiochië en Alexandrië, volgens respectievelijk Cassius Dio, boek 50, en
Ammianus Marcellinus, 23.1 en 22.11. Er bevindt zich in deel 3 van Tristanus ook een sierlijke
munt van Gallienus met daarop

GENIVS POPVLI ROMANI INT VRB.

Dit kan heel eenvoudig worden

uitgelegd als intrans urbem/de stad ingaande of intravit urbem/ging de stad in. De munt is dus
geslagen toen Gallienus Rome binnen ging omdat hij Byzantium weer onder zijn macht had
gebracht: hij riep de senaat bijeen en vierde de lustrumplechtigheden met nieuwe feesten, nieuwe

a
b

Voor Jupiter, de Beste, de Grootste, heeft M V H gaarne, vreugdevol en met reden zijn gelofte ingelost.
185 na Christus.
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optochten en uitgelezen soorten vermaak, zoals er bij Trebellius Pollio te lezen valt. Arnobius, boek
1, heeft Beschermgoden van steden. De

BESCHERMGOD VAN LYON

komt voor op munten van

Clodius Albinus, de BESCHERMGOD VAN DE SENAAT op munten van Clodius Albinus bij Vaillantius
en de GOEDE BESCHERMGOD VAN DE VROME KEIZER op munten van Maximinus bij Morellius, allebei
zeer kundige mannen op oudheidkundig terrein. Ook waren

BESCHERMGODEN

toegewezen aan de

goden zelf. 243 Want Plutarchus vertelt in Het falen van de orakels dat "Beschermgoden hun
kracht, aanzien en naam ontlenen aan de godheid met wie ze elk afzonderlijk verbonden zijn." Ook
Martianus Capella zegt in boek 2 dat de Beschermgoden elk afzonderlijk een hemelse god dienen,
en dat op grond van de macht en begeleiding van al die goden een beschermgod als voorganger van
allen gemeenschappelijk aan de stervelingen wordt toegevoegd en één bijzondere aan ieder mens
afzonderlijk. Daarom worden in inscripties bij Gruterus en Reinesius DE BESCHERMGOD VAN PLUTO,
VAN DE HUISGODEN, VAN DE BRONGOD, VAN DE SLAAP EN VAN MARS

verheerlijkt. Martianus Capella,

boek 1, heeft ons de Beschermgod van de Gastvrije Juno - of zoals Grotius meent dat er geschreven
moet staan: de Beschermende - overgeleverd. Arnobius, boek 3, Tegen de heidenen geeft de
Beschermgod van Jupiter.
Asberg, grafsteen
In Asciburgium, volgens Tacitus op de Rijnoever in Germanië gelegen en tegenwoordig onder
dezelfde naama bekend, is de hier afgebeelde inscriptie gevonden.b De zeer doorluchte Baron de
Kinsky, hoofd van het graafschap Meurs, heeft hierover met mij van gedachten gewisseld.
Wat de letters S D E B S DAS, die volgen op de naam Tiberius Julius, de zoon van Cares, te betekenen
hebben, is helemaal onduidelijk. En ik wil liever bekennen dat ik het niet weet dan dat ik me te
buiten gaan aan wilde gissingen. Iemand maakte er sideribus/sterren van, maar dat kan toch niks
zinvols betekenen? Ik laat het aan anderen over om een oordeel te vellen.
a

(Moers-)Asberg.
Tiberius Julius Sdebdas, zoon van Cares, uit Tyrus, afgezwaaid uit het cohort van de Silauciërs ligt hier begraven.
Tiberius Julius Antus heeft (dit monument) laten maken.
Ook Primigenia, zijn vrijgelaten slavin, 3 jaar, ligt hier begraven.
b
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Deze man was van huis uit een Turoniër, of Turonees en een afgezwaaide van het vierde
Silaucische cohort. Een afgezwaaide was een veteraan, iemand die eervol uit dienst was ontslagen,
die de voorrechten van oudgedienden kreeg, zoals de uitzonderlijk geleerde Franciscus Graverolius
meldt bij de zeer geleerde Sponius in diens Gevarieerd werk. Bij de steen hieronder is er sprake van
een missicius ex testamento/afgezwaaide op grond van een testament:
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C IVLIO
APOLLONI
F APAE
MISSICIO EX
TESTAMENTO

a

En ook al veronderstelt iemand dat het hier niet gaat om een afgezwaaide op grond van een
testament, maar eerder om een slaaf die iemand bij testament heeft vrijgelaten, toch ben ik van
mening dat ons gedenkteken is opgericht voor de afgezwaaide en eervol ontslagen Gajus Julius, en
wel op grond van zijn testament. Wat dat vierde Silaucische cohort is, weet ik echt niet.
HSE

moet betekenen Hoc Sibi Erexit/heeft dit voor zichzelf opgericht of Hoc Sepulchrum

Erexit/heeft dit grafteken opgericht. En Tiberius Julius Antus heeft ervoor gezorgd. 244

De inscriptie die eronder staat, schijnt een latere toevoeging te zijn, en wel in het derde jaar na de
plaatsing van dit monument. Zijn eerstgeborene vrijgelaten slavin lijkt te verklaren dat zij in het
derde jaar na de dood van Tiberius Julius Hoc/dit (want sommigen hebben een

H

afgeschreven en

niet II) Sibi Erexisse/voor zichzelf opgericht heeft. Ik hoop dat anderen dit alles met een gelukkiger
hand zullen ontwarren.
Asberg, gem
Naast deze steen is een gem gevonden, waarop een ruiter te zien is wiens helm of hoofdbedekking
opmerkelijk is zoals de afbeelding duidelijk maakt.

a

Voor Gajus Julius Apa, zoon van Apollonus, afgezwaaide, op grond van zijn testament.
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Volgens Cuperus valse inscripties
Graag voeg ik aan deze onuitgegeven inscripties er een paar toe, die dan wel uitgegeven zijn, maar
waarvan ik de ouderdom ter discussie stel.
Eerste valse inscriptie

D N IVSTINVS P SAL PIVS
FELIX VICTOR AC TRIVMPHATOR
SEMPER AVG PONT MAX FRANC
MAX GOTTH MAX VANDALIC MAX
COS III TRIB VIII IMP V
CONSPICVAM HANC AEGIDIS INSVULAM
INTIMA ADRIATICI MARIS
COMMODIS INTERIECTAM VENERAN
DAE PALLADIS SACRARIVM QVONDAM
ET COLCHIDVM ARGONAVTARVM
PERSECVTORVM QVIETEM OB
GLORIAM PROPAGANDAM IMP
S C IN VRBEM SVI NOMINIS EXCEL
LENTISS NVNCVPANDAM HONESTISS
P P P DESIGNAVIT FUNDAVIT
C R P Q ET GENTE HONES
TISS REFER

a

a

Onze heer Justinus, redder van het vaderland, godvruchtig, gelukkig, overwinnaar en triomfator, altijd Augustus,
grootste door overwinningen op de Pontus-bewoners, de Franken, de Gothen en de Vandalen, voor de derde maal
consul, voor de achtste volkstibuun, voor de vijfde imperator, heeft om de roem van het rijk te vergroten dit opvallende
eiland van Aegis, dat zeer gunstig opgesloten is in de Adriatische Zee, en dat eens het heiligdom van de
eerbiedwaardige Athena en rustplaats voor de Colchische Argonauten voor hun vervolgers was, en deze stad, die
genoemd is naar zijn voortreffelijkste naam - senaatsbesluit - en die is rijk aan Romeinse burgers, bevolking en zeer
voorname families, met overheidsgeld laten bouwen en gegrondvest.
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Behalve Gruterus beschouwen Goltzius, Schatkamer van de Oudheid, Ortelius, Aardrijkskundige
Schatkamer en 245 Cluverius, Het Oude Italië deze inscriptie als echt; ook anderen volgen hen.
Maar veel argumenten pleiten er tegen om het eens te zijn met deze grote namen.
Want op de eerste plaats betekent P SAL niks: nooit wordt deze letters toegevoegd aan de naam van
een keizer. P kan geen PIVS betekenen omdat dat woord erachter nog volgt.
2. PONT MAX staat voor Pontifex Maximus/hogepriester. De geleerden menen dat Justinus
die waardige titel gedragen heeft. Toch vind je deze uitleg niet bij Baronius, bij Jacobus
Gothofredus of bij Johannes Andreas Bosius die zich afvragen of de christelijke keizers ooit de
functie van hogepriester bekleed hebben, hoewel dit zeker de mening van hen die dit bevestigen,
nadrukkelijk zou versterken. Christophorus Adamus Rupertus heeft in brief 48 bij Reinesius zelfs
op grond van alleen de titel Pontifex Maximus deze inscriptie als verdacht bestempeld. Maar als we
de zaak zorgvuldig afwegen, is hier geen sprake van de functie als hogepriester en die letters zorgen
er niet voor dat de inscriptie minder echt is, als er tenminste geen andere gekke woorden opduiken.
Want omdat

FRANCicus MAXimus

enzovoorts volgt, kan

PONT MAX

niks anders betekenen dat

Ponticus Maximus, naar de overwonnen stammen die in Pontus woonden. Ook de doorluchte
Spanheim leert ons dat de keizers zichzelf deze titel toekenden. In Verhandeling 7 schrijft hij:
"Overigens namen ze in de volgende periode dezelfde titels over als bijnamen, zoals ALEMANNICUS,
FRANCICUS, GOTTHICUS, PONTICUS.

Deze namen zijn overal te lezen op de inscripties en

gedenktekenen van Valentinianus, Justinus en andere keizers uit die periode."
3. CONSUL III. Nu is Justinus senior, aan wie Goltzius de inscriptie toeschrijft, slechts twee
keer consul geweest. Justinus junior is maar één keer consul geweest; daarna is er altijd geschreven
I, II, III, IV, V, VI enzovoorts na het consulaat van Justinus junior.

4. Justinus is voor de ACHTSTE KEER VOLKSTRIBUUN. Maar deze man heeft zich beslist niet
bezig gehouden met oudheidkunde, want keizers zijn nooit volkstribuun geweest, zelfs niet als
privé-persoon. Ze hebben altijd de macht van volkstribuun/tribunicia potestas bezeten, die hier door
gebrek aan kennis van de oude gewoonten wordt weggelaten, maar die duidelijk staat op talloze
stenen en munten. Het zal niemand helpen te menen dat de letter P, potestate/macht, weggelaten is,
want de keizers schreven dit ambt niet meer bij hun namen. Dit heeft ertoe geleid dat de beroemde
Gothofredus ten onrechte meende dat een andere inscriptie, opgericht voor keizer Macrianus, die
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lang voor Justinus het Romeinse rijk bestuurde, onjuiste letters bevatte. 246
V. Toentertijd werd zeer zelden het woord

IMPERATOR

- met het getal hoevaak hij de titel

verdiend had - geplaatst achter de overige namen en titels van de keizer, zoals duidelijk blijkt uit het
begin van de Institutiones.
6. HET EILAND VAN AEGIS wordt, voorzover ik dan weet, door de Ouden niet genoemd, maar
er is een stad Aegida op Istrië. Plinius, boek 3, hoofdstuk 19: "Steden met Romeinse burgerrecht in
Istrië zijn Aegida, Parentium, Colonia Pola (nu Pietas Julia, vroeger door Colchis gesticht; het ligt
honder mijl van Triëst). Dan de stad Nesactium en de rivier Arsia, de hedendaagse grens met Italia."
7. Ik zal over het in het oog springend eiland niks zeggen, maar Latijn schijnt het niet te zijn:
het eiland, dat

ZEER GUNSTIG OPGESLOTEN IS IN DE ADRIATISCHE ZEE.

Als de schrijver met deze

woorden wilde aangeven dat dit eiland binnen in de inham gelegen is, die de baai van Triëst vormt
in de Adriatische Zee, waar Aegida aanligt, dan wilde hij zich zeker in duistere termen uitdrukken.
8. Als het eiland van Aegis gelijk is aan Plinius' Aegida, dan was daarop geen heiligdom van
Pallas Athene en dan hebben de Colchiërs daarop niet uitgerust. Want ook al is het schip de Argo de
rivier afgezakt naar de Adriatische Zee, niet ver van Triëst (volgens Plinius, boek 3, hoofdstuk 18)
en ook al hebben de Colchiërs dezelfde route kunnen volgen, toch hebben ze zich niet daar
gevestigd maar op het eiland bij Pola, dat door hen op het vasteland gesticht is. Hyginus, Fabels, 23,
vertelt dat dat eiland gewijd was aan Minerva: "Toen ze dan toch vertrokken waren, heeft Absyrtos,
beducht voor de bevelen van zijn vader, hen gevolgd tot het eiland van Minerva. Toen Jason daar
aan Minerva aan het offeren was en Absyrtos tussenbeide kwam, is hij door Jason gedood."
Apollonius Rhodius bezingt twee eilanden gewijd aan Diana. Op een ervan was een tempel voor die
godin:
"Zij bevoeren achter hen de rivier en verlieten die vlakbij de twee Brytische eilanden
van Artemis. Op een ervan was een aan haar gewijd terrein."
Het maakt niet veel uit of ik Brygische (met een g) schrijf. Dan wordt de bijnaam van Diana
afgeleid van Brygiërs, die volgens regel 470 de tempel op de voor heidenen geëigende manier
hadden opgericht voor haar. De Colchiërs hadden dus bezit genomen van deze eilanden en zich op
hen en het naburige vasteland gevestigd, zoals overduidelijk uit de schrijvers blijkt. Geen van hen
vermeldt dat zij de inham binnen de baai van Triëst (met Plinius' Aegida en op een honderd mijl van
Pola) bewoonden.
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9. Wie zou dit eiland heiligdom van de verheven Pallas noemen?
10. Wie zullen de

COLCHISCHE ARGONAUTEN

dan wel zijn? 247 Door de Ouden wordt

veelvuldig de Colchische voor Medea gebruikt en daardoor voor een vrouw die uit dat gebied
afkomstig is. Maar de achtervolgers van de Argonauten waren geen vrouwen en hadden geen
Colchischen, maar Colchiërs genoemd moeten worden. Want deze naam voor dat gebied komt voor
bij Herodotus, Ammianus Marcellinus, Diodorus Siculus en anderen.
11. Het is flauw om ROEM VOOR DE UITBREIDING VAN HET RIJK aan de keizer toe te dichten
vanwege een naar hem genoemde stad in de nabijheid van Italië.
12.

S.C.

of Senatus Consultum/Senaatsbesluit werd al lang weggelaten in dit soort

inscripties, en het staat hier zeker niet op zijn plek.
13. De Romeinse keizer werd nooit EXCELLENTISSIMUS/VOORTREFFELIJKST genoemd.
14. Ik zie ook niet in wat HONESTISSIMUS/VOORNAAMSTE betekent.
15. De letters P.P.P. leveren geen enkele zinvolle betekenis, tenzij je er publica pecunia
ponendam/gebouwd met overheidsgeld of, net als Goltzius, pater patriae providentissimus/zeer
vooruitziende vader des vaderlands in zou willen lezen. Maar dat klopt toch op geen enkele manier.
16.

C.R.P.Q.

zijn absoluut onduidelijk, tenzij ze civibus Romanis populoque et gente

honestissima urbem hanc refertam fuisse/deze stad is rijk aan Romeinse burgers en bevolking en
zeer voorname families aangeven. Maar dit past zo slecht bij de gewoonten in die tijd: iedereen die
deel uitmaakte van het Romeinse rijk, was Romeins burger. Anderen zullen dit ongetwijfeld met
mij eens zijn.
Als iemand deze argumenten, en andere, gaat onderzoeken, dan zal hij het met mij eens zijn daaraan twijfel ik niet - dat de uitzonderlijk geleerde mannen, die schrijven dat Aegida van Plinius
insula/eiland van Aegis en naar keizer Justinus Justinopolis/Justinusstad genoemd werd, zich
vergissen. Want hoewel een stad op Istrië Justinopolis genoemd werd en onder het patriarchaat van
Aquileia viel, kan er toch op grond van deze valse inscriptie op geen enkele manier bewezen
worden dat zij eiland van Aegis genoemd werd of dat zij Plinius' Aegida was, ofschoon er nu
mensen zijn, die menen dat Justinopolis gelegen heeft op de plek van de tegenwoordige Kaap van
Istrië - Aegida ligt niet ver van dat voorgebergte af. Dit blijkt meer dan duidelijk als je de moeite
neemt de woorden van Plinius nauwkeurig te onderzoeken.
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Tweede, derde en vierde valse inscriptie
Bij Jacob Sponius, de zeer goede schatbewaarder en zeer geleerde verzamelaar van oudheden, staat
op pagina 265 van zijn Gevarieerd werk van geleerde oudheid de volgende inscriptie.

C IVL CAES C F DE GALLIS ET
ALLOBROGIBVS TRIVMPHATORI
ASTENS BENEFACTORI PIO INVICTO DIVO
LAETITIAE ET GRATI ANIMI ERGO
PPLDD

a

248 Er is veel dat op mij de indruk maakt dat deze inscriptie vals is en niet is gemaakt in Caesars
tijd. Hetzelfde geldt voor een tweede die op dezelfde pagina staat.

C IVL CAES DOMITORI GALLIARVM
DICTATORI PERPETVO
TRIVMPHATORI S P Q AST
LAETITIAE ERGO ET HONORIS P P
LDDD

b

En ook nog een derde, op pagina 168.

AVGVSTO LIBERATORI NATIONVM
ORBIS ROMANI
INSTITVTORI LIBERTATIS HETRVSCAE REIP
CONSERVATORI MILITVM TVTORI LEGVM

a

Aan Gajus Jullius Caesar, zoon van Gajus, triomfator over de Galliërs en de Allobrogen, weldoener van Asti,
godvruchtig, onoverwonnen, vergoddelijkt en vader des vaderlands, is uit blijdschap en met dankbaar gemoed deze plek
gegeven volgens het besluit van het gemeentebestuur.
b
Aan Gajus Julius Caesar, bedwinger van Gallië, eeuwig dictator, triomfator en vader des vaderlands is uit
blijdschap en als eerbetoon deze plek gegevens volgens het besluit van het gemeentebestuur. De senaat en het volk
van Asti.
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ET BONO REIP NATO
COLONIA LVCENSIVM
DIVO TIBERIO CLAVDIO QVARTO EIVS AN
NERONI INVICTO PATRI PATRIAE ROMANORVM
SEMPER AVGVSTO

Want in die tijd werd de keizer nog niet

a

TRIVMPHATOR/TRIOMFATOR

INVICTVS/ONOVERWONNEN,

PIVS/GODVRUCHTIG,

noch

DIVVS/VERGODDELIJKT

wordt gewoonlijk nooit zo ver naar achteren of onderen gezet. Constantinus

en Constans worden op munten
BARBAARSE VOLKEN

noch

genoemd, noch

DOMITOR/BEDWINGER.

En

TRIVMPHATORES GENTIVM BARBARARVM/TRIOMFATORS VAN DE

genoemd, Constans

GENTIVM/OVERWINNAAR VAN ALLE VOLKEN.

DOMITOR/BEDWINGER,

Constantius

VICTOR OMNIVM

Ook Julianus wordt bij Ammianus Marcellinus, boek

21, hoofdstuk 5, domitor gentium et regum/bedwinger van volken en koningen genoemd. Uit de
oude inscripties blijkt duidelijk dat de keizers van die tijd dit soort titulatuur gebruikten, maar niet
de eerste keizers. Het is niet nodig uit de inscripties een hele hoop voorbeelden te halen. De titel
PIVS/GODVRUCHTIG is Tiberius aangeboden maar hij heeft hem geweigerd. Gajus Caligula heeft heel

veel bijnamen aangenomen: hij werd

GODVRUCHTIG,

zoon van het legerkamp, vader van de legers

en de beste en grootste Caesar genoemd, volgens Suetonius. 249 Toch komt dit nergens voor op
munten of inscripties die voor hem zijn gemaakt.

INVICTI/ONOVERWONNEN

zijn latere keizers

genoemd, bijvorbeeld Severus en Geta. Hoewel Augustus door Manilius pater invictus
patriae/onoverwonnen vader des vaderlands genoemd wordt, is deze titel nooit door hem of zijn
directe opvolgers aangenomen.
Zo werd Augustus ook nooit liberator nationum orbis Romani/bevrijder van de volken van
de Romeinse wereld genoemd. En ook leeg en zonder inhoud wordt hij institutor libertatis
Hetruscae Reipublicae/grondvester van de vrijheid van de Etruscische staat genoemd, ja zelfs
conservator militum/beschermer van de soldaten en tutor legum/hoeder van de wetten. Als iemand
meent dat deze titels uit de Augusteïsche tijd dateren, dan heeft hij zich echt veel te weinig in de
oudheid verdiept! Ook het

BONO REIP NATO/GOEDE ZOON VAN DE STAAT

a

is uit een latere periode.

Aan Augustus, bevrijder van de volken van de Romeinse wereld, grondvester van de vrijheid van de Etruscische
staat, beschermer van de soldaten, hoeder van de wetten, goede zoon van de stadstaat Luca, vergoddelijkt, Tiberius,
Claudius, vierde jaar ervan, Nero, onoverwonnen vader des vaderlands en altijd Augustus van de Romeinen.
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Augustus, Tiberius, Gajus Caligula, Claudius enzovoorts worden zo niet geëerd, maar wel
Constantinus, Julianus, Theodosius, Arcadius, Honorius en Theodoricus, zoals blijkt uit oude
stenen. DIVVS TIBERIVS CLAVDIVS NERO verraadt het bedrog, zowel omdat er om wat voor reden dan
ook aan toegevoegd is

QVARTVS EIVS ANNVS/VIERDE JAAR ERVAN,

als omdat hij

INVICTVS ET

ROMANORVM SEMPER AVGVSTVS/ONOVERWONNEN EN ALTIJD AUGUSTUS VAN DE ROMEINEN

wordt

genoemd. Want ik denk dat iedereen weet dat deze formulering zijn oorsprong gevonden heeft in
later tijden. Hoewel bij Cassius Dio de altijd hoogste voorkomt (volgens Casaubonus in zijn uitgave
van Strabo) past dit toch niet bij het Latijnse taaleigen. Het is klip en klaar dat soortgelijke formules
om keizers aan te spreken en te prijzen, pas laat ontstaan zijn. Probus wordt op munten VICTORIOSVS
SEMPTER/ALTIJD OVERWINNEND

genoemd, Constantius

Maxentius in een inscriptie bij Gruterus
AUGUSTUS,

SEMPER VICTOR/ALTIJD OVERWINNAAR,

PERPETVVS SEMPER AVGVSTVS/ALTIJD EN EEUWIG

Maximianus en Constantius semper Herculei Imperatores/altijd Herculisch keizer in de

Lofrede en tenslotte Justinianus in de aanhef van de Codex de altijd verhevene. Daardoor komt het
dat Constantius PERPETVVM PRINCIPEM/EEUWIGE VORST genoemd wordt, dat Phocas en Heraclius op
oude monumenten
CENSOREM

PERPETVOS AVGVSTOS/EEUWIG AUGUSTUS

PERPETVVM/EEUWIG

PERPETVVM/EEUWIG CONSUL

CENSOR

en

Vitellius

in

(zoals Domitianus op munten
een

inscriptie

CONSVLEM

genoemd worden) en dat perennem Augustum/eeuwigdurend Augustus

voorkomt bij Sidonius, boek 1, brief 5. Het lijdt geen twijfel dat men voor het eerst zo begon te
spreken in de tijd van Diocletianus en Maximianus. Over hen staat bij Gruterus, pagina 279, de
volgende inscriptie: IMPP CAESS VALERIO DIOCLETIANO ET AVRELIO VALERIO MAXIMIANO PIISS FELIC
SEMPER AVGG/AAN DE KEIZERS VALERIUS DIOCLETIANUS EN AURELIUS VALERIUS MAXIMIANUS, DE
GODVRUCHTIGE EN GELUKZALIGE CAESARS, ALTIJD AUGUSTUS. 250 Ik kan het dus helemaal niet eens

zijn met Constantinus Landius die een munt, met als randschrift CAESAR IMP PON TR P P P ET SEMPER
AVGVSTVS VIR/CAESAR KEIZER PRIESTER, BEKLEED MET DE MACHT VAN VOLKSTRIBUUN, VADER DES
VADERLANDS EN ALTIJD AUGUSTUS,

toeschrijft aan Augustus. Ik ben er zeker van dat deze geleerde

gestoten is op een munt die door ouderdom is versleten en waarop stond
TRIVMVIR/DRIEMAN SEMPRONIUS,

SEMPRONIVS

zoals op veel andere Augusteïsche munten. Ook in recente tijden

is er een groot verschil tussen Semper Augustus/altijd Augustus en Augustus: zó wordt de keizer
genoemd, de andere titel wordt gegeven aan de Rooms-koning. In het boek over de Vrede van
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Konstanza tussen keizer Frederik en zijn zoon Hendrik enerzijds enzovoorts staat: In de naam van
de heilige en ondeelbare drie-eenheid, Frederik door de genade Gods Rooms-keizer

SEMPER

AUGUSTUS en zijn zoon Hendrik VI Rooms-koning AUGUSTUS.

Ook Graevius, de bekende en geleerde priester van de Muzen, liet weten dat ik deze inscripties zeer
terecht als vals beschouw. En verder dat het volgende misschien nog het overwegen waard kan zijn:
de inscripties die door de inwoners van Asta geplaatst waren, dateren niet uit de tijd van Augustus
en de eerste keizers die daarop genoemd worden, maar ze zijn van veel later datum als herinnering
aan de weldaden, waarmee die keizers deze stad hebben begiftigd. Want de beeldhouwers van onze
eeuw of de vorige, als de inscripties daarin verzonnen zijn, zouden Sponius, als hij ze met eigen
ogen gezien heeft, niet zo makkelijk hebben kunnen bedriegen.
Afleiding naam Caesar
Ik zou hier willen stoppen, ware het niet dat de naam

CAESAR

in de valse inscripties mij opdraagt

om pas op de plaats te maken en een passage bij Plinius, Geschiedenis van de natuur, boek 7,
hoofdstuk 9, uit te leggen: "Onder gunstiger gesternte worden kinderen geboren terwijl hun moeder
sterft. Zo is Scipio Africanus Maior geboren en de eerste van de Caesars, die zo genoemd is naar de
snee in de buik van zijn moeder/caeso matris utero. Ook de Caesonen worden hiernaar genoemd.
Op dezelfde manier is Manlius geboren, die met zijn leger Carthago binnentrok." Solinus heeft deze
woorden van Plinius geïnterpreteerd en begrepen alsof Scipio als eerste van alle Romeinen Caesar
genoemd werd: "Verder wordt een kind onder gunstiger gesternte geboren nadat zijn moeder is
overleden, zoals Scipio Africanus Maior die na de dood van zijn moeder als eerste van de Romeinen
Caesar genoemd werd, omdat hij uit de buik werd gesneden/excisus utero en zo het daglicht zag."
Volaterranus, Calepinus en Aeneas Vicus volgen Solinus en zij menen dat Africanus als allereerste
Caesar genoemd werd. Ja, zelfs de grote Salmasius denkt dit en ook Rupertus in een brief aan
Reinesius.
Salmasius legt uit dat Solinus Plinius correct overgenomen heeft en dat hij het volgende
zegt: Scipio Africanus Maior is geboren uit een gestorven moeder en hij is als eerste van de
a

1183.
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Caesaren zo genoemd omdat hij uit de buik van zijn moeder gesneden is. Maar dat dit niet zo kan
zijn omdat er vóór de oorlog met de Samnieten 251 al een Claudius Caesar bestond.
Rupertus zegt in Brief 44 dat Plinius een geschrift heeft nagelaten op grond waarvan Solinus
schrijft dat Scipio Africanus Maior als eerste van de Romeinen Caesar werd genoemd. Vervolgens
weerlegt hij deze Claudius Caesar, van wie Salmasius schrijft dat hij vóór de oorlog met de
Samnieten leefde, en laat zien dat er op het marmer niet CAESAR CLAUDIUS C F te lezen is maar CENS
AP CLAUDIUS.

Dit had Aeneas Vicus al opgemerkt op grond van Sigonius en Onuphrius. Het is

daarom verwonderlijk dat Harduinus met ongehoord lef deze verbetering als het ware voor zichzelf
opeist. Hij blijft onduidelijk over het woord Caesar en legt niet duidelijk genoeg uit wat de inhoud
bij Plinius echt betekent.
Hoewel deze namen bij mij in zeer hoge achting staan, kan ik toch nooit geloven dat Scipio
de bijnaam Caesar droeg. Ik ben van mening dat Plinius het volgende bedoelt: Gelukkig zijn de
mensen die geboren zijn nadat hun moeder bij hun geboorte gestorven is. Voorbeelden zijn
Africanus Maior, de eerste van de Caesaren (dit wil zeggen: de eerste van de mensen uit de familie
Julia die de bijnaam Caesar droeg) en ten derde Manlius (of Mancinus, zoals Freinshemius noteert
bij Florus).
Volgens Aeneas Vicus heeft Bartholomaeus Fontius, de commentator op Persius, vroeger de
tekst van Plinius zo al uitgelegd. Toch kan Vicus zich niet vinden in diens woorden. Want de Ouden
meenden, zoals bekend is, dat de eerste van de Julii Caesaren de bekende bijnaam heeft
aangenomen omdat hij uit de buik van zijn moeder gesneden was. Spartianus, Aelius Verus: "Er
moet iets verteld worden over de naam van de Caesaren, in het bijzonder in het leven van deze man,
die alleen deze naam maar gekregen heeft. Zeer geleerde mannen menen dat hij die als eerste zo
genoemd is, de naam

CAESAR

kreeg naar een in een gevecht gedode olifant die in de taal van de

Mauren Caesar genoemd wordt. Of omdat hij geboren is uit een gestorven moeder na het
opensnijden van haar buik/ventre caeso. Of omdat hij met een volle bos haar/cum magnis crinibus
uit de baarmoeder kwam. Of omdat hij grijze ogen/oculis caesiis had en bovenmenselijk vitaal
was."
Plinius geeft de eerste van de Caesaren en ook Spartianus geeft Caesar die als eerste zo
genoemd is. Zij geven niet aan wie het nou precies is geweest uit de familie Julius. Toch zijn
mensen later misleid door het woord Caesar, door het aanzien dat eruit sprak, en zij vertellen dat
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Gajus Julius Caesar zo geboren is. Dit geldt voor Servius, Aeneis I.291, Cedrenus, Suda, Glycas,
schrijver van de Alexandrijnse Kronieken en het Grote Woordverklaringenboek. Juist de moeder
van Julius, Aurelia, weerlegt hen allen, want zij is niet gestorven bij de geboorte van Caesar. Zij had
een goede kennis van de literatuur en formuleerde zorgvuldig, ze waakte over de opvoeding van
haar zoon, 252 volgens Cicero en volgens Plutarchus, Leven van Julius. En zij vertelde de rechters
alles wat er gebeurd was tussen Clodius en Caesars vrouw Pompeia, naar waarheid, zoals Suetonius
meldt in hoofdstuk 74.
Maar het bontst van allen maakt het Constantinus Porphyrogenitus, boek 1, thema 11. Hij
schrijft dat de stad Sebastia in Armenië genoemd is naar Sebastus ofwel Augustus Caesar Julius, die
als eerste de alleenheerschappij bezat en die Caesar genoemd werd omdat hij na het opensnijden
van de buik/caeso utero van zijn moeder brullend als een leeuwenwelp te voorschijn kwam.
Ik ben klaar met het weerleggen van dit alles. Ik wil niet overkomen als een brutale man die
spot met de herinnering aan zo'n groot heerser die zich bezig hield met en in beslag genomen werd
door zaken van groter belang.
EINDE
En tenslotte: merk op hoe ik uit het woord Triomfatora het bewijs haalde dat de laatste inscripties
vals zijn. Net zoals de zeer geleerde H. Dodwell meent dat de brief van Trajanus onecht is, omdat
Trajanus Overwinnaar, Triomfator en Allergoddelijkst genoemd wordt. Hij concludeert dat dit
alles wijst op de stijl van de keizers van Constantinopel en op een vervalser van recenter datum.
Verhandelingen over Cyprianus, pagina 245.

a

Zie pagina 87.
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