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Maxentius en Constantijn: transformaties in het
Rome van de vroege vierde eeuw
door Eric Moormann
Rome was volgens de Romeinse traditie in 753 voor Christus gesticht door Romulus. Nog
steeds wordt op 21 april de stichtingsdag van Rome in de stad herdacht. Dezelfde traditie, nu
geschraagd door bronnenmateriaal, wil dat het kleine dorpje in de loop van de tijd uitgroeide
tot een wereldmacht, culminerend in het keizerrijk onder Augustus, die regeerde van 27 voor
tot 14 na Christus. In het keizerrijk onder diens opvolgers bleef de stad het centrum van de
Romeinse macht en straalde het de keizerlijke allure uit in architectuur, kunst, literatuur en
andere culturele en propagandistische middelen. De Palatijn was het centrum van de macht
en gaf zijn naam aan toekomstige vorstenresidenties (palts, paleis, palace…); hier namelijk
bouwden de keizers in navolging van Romulus hun huizen. Nog steeds zijn de imposante
resten van bouwwerken, opgetrokken in beton en baksteen te bewonderen en wie vanaf de
Circus Maximus naar de Palatijn kijkt ziet een façade van boogconstructies die als onderbouw
van de paleisgebouwen heeft gefungeerd.

Diocletianus.

Die voorspoedige ontwikkeling leek eeuwig door te gaan, totdat het Romeinse Rijk in de derde
eeuw last kreeg van de enorme omvang en er vaker brandhaarden moesten worden geblust
in buitengebieden en aan of buiten de eigenlijke grenzen. De militaire taken van de keizer
werden steeds belangrijker en het was dus zaak mannen op de troon te krijgen die verstand
van vechten hadden. Het luxe leven in de residentie was voorbij en zo kennen we tussen 238
en 284 een reeks van elkaar na vaak zeer korte regeerperiodes opvolgende ‘soldatenkeizers’.
Deze mannen hadden weinig of niets op met Rome:
ze waren er niet geboren en hadden er geen opleiding genoten of carrière gemaakt en beschikten daar
evenmin over sociale en politieke netwerken. Deze
keizers waren meestal beroepsmilitairen en dus
gewend aan een hard leven te velde. Rust leek er te
komen in de late derde eeuw. De eveneens militair
geschoolde Diocletianus was geen man van korte
adem en kon zijn gezag alom laten gelden. Hij koos
in 286 een medekeizer, de augustus Maximianus,
en stelde in 293 de tetrarchie in, een bestuursvorm
waarbij vier vorsten ieder delen van het grote rijk
onder hun beheer kregen. Opmerkelijk is dat geen
van hen – de twee augusti en twee nieuwe caesares,
Constantius en Galerius - Rome als residentie koos.
Al voor deze ingrijpende constitutionele verandering
vormde Rome niet meer de natuurlijke hoofdstad
van het rijk. Zij kreeg er door de decentralisering
van het bestuur zusters bij. Milaan in Noord-Italië,
York in Noord-Engeland, Trier aan de Rijn en, vooral,
De tetrarchie.
plaatsen op de Balkan en in het huidige Turkije
werden veel belangrijker als steunpunten in bestuur en militair beheer en soms als officiële
hoofdstad: van Sirmium, Serdica en Nicomedia zijn resten in de moderne steden Sremska
Mitrovica (Servië), Sofia (Bulgarije) en Izmit (Turkije) bewaard gebleven. Al die plaatsen
werden uitgerust met openbare werken als in Rome: markten, tempels, baden, theaters en
amfitheaters, en kregen paleizen voor de keizer. Diocletianus zou na zijn – unieke – abdicatie
in 305 gaan wonen in het voor hem nieuw gebouwde paleis in Split (Kroatië). Toen Constantijn in 330 een nieuwe hoofdstad stichtte in een oude Griekse kolonie aan de ingang van de
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Zwarte Zee en Byzantium in Constantinopel veranderde, werd deze stad het nieuwe Rome.
De belangrijkste onderdelen van de toen zo’n duizend jaar oude moederstad werden min of
meer gekopieerd, zodat de metropool ook die symboolwaarde leek te verliezen.
Voor de bewoners van Rome had deze teruggang in belang duidelijke consequenties. Zij
waren gewend aan de voortdurende bouwwoede van de keizers die voor het volk (en ter
meerdere eer en glorie van henzelf en hun families) grote bouwwerken als badhuizen,
markthallen, fora en theaters of amfitheaters lieten bouwen en bestaande monumenten restaureerden. Ook waren er oude tempels in nieuwe schittering gerenoveerd, met marmeren
zuilen en kostbare kunstwerken, en werden er nieuwe heiligdommen ter ere van de vergoddelijkte keizers en hun familieleden gebouwd. Voor initiatieven vanuit de hoofdstedelijke
elite bestond bij afwezigheid van de keizer daarentegen misschien meer ruimte, omdat zij nu
het voortouw konden nemen.
Terwijl dus alom in en buiten het rijk onrust was en historici spreken van de ‘crisis van de
derde eeuw’, genoot in deze tijd het vasteland van Italië eigenlijk een periode van relatieve
rust, misschien juist omdat het schiereiland niet meer in het middelpunt van de bestuurlijke
en militaire activiteiten stond en er nauwelijks of geen keizerlijke ingrepen plaatsvonden.
Gaandeweg nam Italiës belang binnen het Romeinse Rijk sterk af. Rome bleef daarentegen
dankzij traditie en economische belangen een aanzuigende werking houden en gold tot lang
na de derde eeuw als een cultureel en moreel centrum, als kernbehoeder van de Romeinse
normen en waarden.
Voor een bevolking van ettelijke honderdduizenden – er wordt zelfs van een miljoen inwoners in de hoge en late keizertijd gesproken – was een goede stedelijke infrastructuur
natuurlijk essentieel. Ook verwachtten de onderste lagen van de bevolking steun in de vorm
van voedselsuppleties van graan en olijfolie, en om die in de stad te krijgen waren talrijke
handelslui actief die letterlijk een graantje meepikten. Daarom ook was de haven van Ostia
van levensbelang: daar werden deze kostbare waren aangevoerd vanuit de provincies om op
kleine bootjes via de Tiber naar Rome te worden gebracht.

Reliëf met Isis Lactans.
(onbekend, eind 2de eeuw)
Amsterdam, Allard Pierson Museum
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Wat de samenstelling van de bevolking betreft moeten we rekening houden met een uiterst multiculturele samenleving. Dat was al begonnen
in de laatste twee eeuwen voor Christus en hield niet op in de
zogeheten crisistijd van de derde eeuw. De mensen uit alle delen
van het rijk brachten hun eigen culturele bagage mee, waaronder
goden en religieuze praktijken, en droegen hun identiteit openlijk
uit. Vanwege de relatieve tolerantie van de Romeinse overheid
en de bereidheid voor niet eigen cultus een plaatsje in te ruimen
en de bouw van heiligdommen toe te staan, moet de religieuze
diversiteit groot zijn geweest. Het ging mis op het ogenblik dat
mensen niet bereid waren de verering van de geest van de
keizer, al was het maar voor de uiterlijke schijn, te tolereren
en te praktiseren. De spaarzame golven van christenvervolging werden in verband gebracht met de weigering van
deze onderdanen voor een beeld van de keizer te offeren of
diens persoon als goddelijk te beschouwen. Die weigeringen
werden mogelijk op specifieke momenten en op specifieke
plaatsen uitgelokt door lokale bestuurders die daarbij door
een eigen agenda geleid werden. Om stelselmatige vernietiging
van joden en christenen – want deze twee groepen wezen de
keizercultus categorisch af – ging het nooit. In de derde en vroege
vierde eeuw kennen we slechts vervolgingen onder Decius in 251 en
onder Diocletianus, en dan zeer gelimiteerd en lokaal beperkt.
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Dat er in het Colosseum christenen om hun geloof zouden zijn gestorven, is een fabel die in
de zestiende en zeventiende eeuw werd gekoesterd. Aangezien vroegchristelijke schrijvers
Constantijn willen portretteren als de man die de christenen van het monsterlijke heidendom bevrijdde en als eerste met de christenen sympathiseerde (en misschien door de doop
een van hen werd), werden zijn voorgangers juist als zwarte monsters neergezet, bijvoorbeeld door Lactantius in diens De mortibus persecutorum (‘de dood van de vervolgers’) uit de
vroege vierde eeuw.
Wanneer we kijken naar de bouw van grote complexen in de stad Rome valt het inderdaad op dat
Caracalla aan het begin van de derde eeuw als
laatste een reusachtig badgebouw (thermen) liet
bouwen langs de Via Appia aan de zuidkant van
de stad. De als christenvervolger bekend staande
keizer Decius zou verantwoordelijk zijn voor –
veel kleinere – thermen op de niet ver daarvan
gelegen Caelius in 251-252. En hoewel een van
zijn directe opvolgers Gallienus langer regeerde
dan heel wat voorgangers en ook in Rome resideerde, zijn van hem geen noemenswaardige
monumenten bekend. Het duurt tot Diocletianus
Maquette van de thermen van Diocletianus.
dat er, al weer, thermen komen, en wel op een
plaats niet ver van het huidige Stazione Termini,
waarvan nog aanzienlijke resten in het stadsbeeld bewaard zijn gebleven. Terwijl Diocletianus persoonlijk hoegenaamd geen belangstelling koesterde voor Rome en vooral in een van
de oostelijke residenties resideerde, zijn er onder zijn bewind ook elders in Rome bouwactiviteiten ontplooid. Zo werd de door een brand getroffen Curia op het Forum Romanum,
het gebouw van de eerbiedwaardige Senaat, hernieuwd. Het vergadergebouw zou in latere
eeuwen in een kerk worden getransformeerd en bleef aldus bewaard tot op de dag van vandaag. Vlakbij stond een groot eremonument in de vorm van vijf zuilen. Eén basis met reliëfs
is daarvan bewaard gebleven. Blijkens de inscriptie herinnert dit aan de tienjarige regering
(decennalia) van Diocletianus en Maximianus als augusti in 296. Net als onder een aantal
voorgangers werden bestaande monumenten opgeknapt en kregen de straten een opfrisbeurt, maar veel groots gebeurde er niet meer.

Maxentius.

Dit veranderde vrij plotseling met de komst van Maxentius naar Rome in 306. Deze zoon van
de augustus Maximianus gold in de ogen van de officiële vier keizers als illegale machthebber, als usurpator van de macht, omdat hij net als Constantijn, zoon van Constantius, niet
ingestemd had met de duidelijke keuze van de oude tetrarchen voor niet-familieleden, om
namelijk geen nieuwe dynastieke traditie te vormen. Hij voelde zich sterk verbonden met
de oude hoofdstad en had de ambitie deze door eigen interventies duidelijk weer de glans
en roem van weleer te verschaffen. Zo restaureerde hij veel monumenten op en rond het
Forum Romanum en het Forum van Trajanus. Hij herbouwde de tempel van Venus en Rome,
opgericht door Hadrianus en danig in verval geraakt, terwijl daarnaast een nieuwe vergaderhal, de Basilica Nova, verrees. Aan de zuidkant van Rome, aan de Via Appia, bouwde hij
op de plek van een villa uit de tweede eeuw een nieuwe buitenresidentie, gekenmerkt door
het redelijk goed bewaarde circus, dat dezelfde afmetingen heeft als de Circus Maximus aan
de voet van de Palatijn. Voor zijn jong gestorven zoon Romulus liet hij vlak daarnaast een
groot rond mausoleum optrekken naar voorbeeld van grafmonumenten met dezelfde vorm
van zo’n driehonderd jaar of meer eerder. Voor Maxentius was Rome een instrument om zijn
machtsbasis te vormen en zich als keizer in een traditie van honderden jaren te positioneren.
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Mausoleum Romuli.

Met de christenen had hij minder problemen dan de tetrarchen en hij liet zelfs toe dat er een
nieuwe bisschop werd gekozen. Vanwege de Constantijnspropaganda zouden de positieve
toenaderingen tot de christenen toch verdonkeremaand worden in latere bronnen.
Constantijn maakte, zoals we hebben gezien, door de verpletterende overwinning bij de
Milvische Brug in 312 een einde aan het bewind van Maxentius. Hij maakte zich meester van
Rome dat zich zonder slag of stoot overgaf, en liet de bouwactiviteiten van Maxentius voortzetten. Uiteraard werd de tegenstander uit het publieke domein verbannen en aan een officiële damnatio memoriae onderworpen. De monumenten kregen nu de naam van Constantijn
als maker of hersteller opgeplakt, bijv. de genoemde Basilica Nova die voortaan Basilica Constantiniana heette.
Eigenlijk voegde Constantijn weinig aan de bestaande publieke monumenten toe en concentreerden zijn bouwactiviteiten zich op bouwwerken voor de christengemeenschap (zie hieronder). De grote triomfboog was een geschenk van de Senaat aan de nieuwe machthebber.

Basilica Nova.
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Kunst in de derde eeuw
Omdat Rome in de luwte van de woelingen in het rijk bleef, zijn er in de stad weinig sporen van duidelijk verval te bespeuren. Rome kon in de derde eeuw voortbestaan in de oude
vorm, met een mix van hoogwaardige religieuze, openbare en residentiële gebouwen en de
talloze flats met erbarmelijk slechte woningen voor de meeste, armlastige Romeinen. Juist
van de minder bedeelden weten we bijna niets, omdat hun huizen en alles wat daarbij hoort
zijn verdwenen onder latere woonlagen. Van de grote monumenten van weleer getuigt Rome
natuurlijk nog steeds.
Aan architectuur is er uit de derde eeuw, tot de koortsachtige bouwwoede van Maxentius en
Constantijn, niet veel terug te vinden. Enige monumenten zijn al genoemd. De gebouwen
tonen geen nieuwe bouwvormen en –technieken en staan volledig in de traditie van keizerlijke monumentale architectuur, opgetrokken in Romeins gietbeton dat het bouwen van
bogen en gewelven mogelijk maakt, en baksteen dat deze betonmassa’s aan het oog onttrekt.
De baksteenbekleding zelf werd doorgaans bekleed met marmer, travertijn of, wanneer het
niet zo duur mocht zijn, lagen stuc met schildering.
In de kunstnijverheid kennen we de ook op de tentoonstelling vertegenwoordigde genres
van de portretkunst en sarcofaagreliëfs.

Grafkunst
Grafkunst vormde van oudsher een belangrijke industrie in de Romeinse ateliers van beeldhouwers. Marmer werd aangevoerd uit alle delen van het rijk, dus niet alleen uit het nog
steeds bekende Carrara (in de oudheid Luni) in de buurt van Pisa. Nadat in de eerste en
vroege tweede eeuw grafmonumenten langs de uitvalswegen van Rome gericht waren op
uiterlijk vertoon, met versieringen aan de buitenkant van de grote en kleine grafgebouwen,
trad in de loop van de tweede en in de derde eeuw een versobering van het exterieur van
zulke monumenten op. Klaarblijkelijk hadden nabestaanden minder behoefte aan representatie van de familie naar buiten toe en richtten zij hun aandacht op de doden binnenin de
grafhuizen. Daarin konden sarcofagen, beelden en bustes worden opgesteld en kregen de
vloeren, wanden en plafonds een rijke aankleding in de vorm van schilderingen, stucreliëfs
en mozaïeken. Onder de Sint Pieter is zo’n antieke ‘gravenstraat’ bewaard gebleven. Het terrein lag langs een van de grote uitvalswegen, de Via Aurelia, en bestond uit een smalle straat
met daarlangs tempelachtige grafhuizen, dicht naast of tegen elkaar gebouwd en van buiten
sober gehouden.
In deze graven stonden marmeren grafkisten, veelal versierd met scènes uit de mythologie
of wat we ‘dagelijks leven’ noemen. Dat laatste betreft genrescènes als jachtpartijen, veldslagen, voorstellingen van filosofen en Muzen of de wereld van Dionysus. Al die voorstellingen
getuigden van een zorgvuldig eerbewijs aan de doden, maar hoefden niet per se te wijzen
op een geloofsovertuiging. Het is eigenlijk niet eens zo duidelijk of de traditionele Romeinen een sterk geloof in een hiernamaals hadden; waarschijnlijk boden enkele godsdienstige
richtingen – waaronder het christendom – in dat opzicht nieuwe perspectieven tegenover de
traditionele goden. De voorstellingen op deze pagane grafkisten moeten dus vooral voor de
bezoeker van de graven als tekens van troost, maar ook trots over de overleden familieleden
hebben gediend: de overledene werd wegens moed herdacht (jacht- en strijdmotieven), als
ontwikkeld en mogelijk geleerd mens (Muzen, filosofen) of kon volgens een voor ons niet
meer na te gaan denkproces worden geassocieerd met de goden en helden op de mythologische reliëfs. Opvallend is de afwezigheid van inscripties op en in de meeste grafmonumenten: de familie had misschien een goed geheugen, maar we moeten ook denken aan
informatie in de vorm van (inmiddels vervaagde) geschilderde opschriften of nu uiteraard
geheel verdwenen losse bordjes of etiketten.
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Wat stijl betreft staan de sarcofaagvoorstellingen in de traditie van de Griekse kunst, met
anatomisch zoveel mogelijk correcte weergave van lichamen, naakte mythische figuren en
naar werkelijkheid in militaire of burgerlijke kledij gehulde personen. De reliëfs tonen in het
geval van goede kwaliteit zacht vloeiende reliëfs en aandacht voor details als mooie plooival
van de kleding en correcte weergave van baard- en hoofdhaar en gezichtsdetails. In de loop
van de derde eeuw worden de kisten vaak groter en krijgen de figuren langgerekte vormen;
ze worden doorgaans ook stijver en staan in rijen naast elkaar. Dat laatste compositorische
aspect moet de leesbaarheid van de reliëfs hebben vergroot, wat in de kleine en donkere
grafkamers geen overbodige luxe zal zijn geweest.

Sarcofaag met Dionysus en de vier jaargetijden. (Rome, ca. 300)
Rome, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano

De makers van de traditionele grafkisten waren waarschijnlijk dezelfde handwerkslieden die
voor families van andere richtingen zoals joden en christenen werkten. Dat betekent dat de
iconografie van de voorstellingen voor hen mogelijk nieuw was in de tijd dat deze opdrachtgevers expliciet om voorstellingen met de aan hen vertrouwde symbolen en verhalen begonnen te vragen. Ze kunnen schetsjes hebben gekregen of andere voorstellingen waarvan we
geen weet meer hebben of aan de hun vertrouwde beeldtaal nieuwe betekenissen hebben
gegeven.
Zo was er de schematische voorstelling van de liggende (half)naakte jongeman, gebruikt
voor herders, Dionysus, Endymion en andere mythologische figuren, die als model geschikt
was om de slapende Jonas weer te geven. De strijd tussen joden en Egyptenaren bij de
Schelfzee kon naar het model van een traditionele veldslagsarcofaag worden uitgebeeld, en
Christus als leraar volgde het motief van de zittende filosoof, omringd door diens leerlingen.
Zeer populair was ook de figuur van Dionysus als wijngod die tot de Christusgestalte met
wijnstokken kon worden omgevormd of de herder met een schaap op de schouder uit idyllische taferelen die de Goede Herder werd.
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Portretkunst
Portretkunst is een belangrijk genre in de beeldhouwkunst. In de eerste plaats waren er de
keizers en keizerinnen wier portretten in driedimensionale vorm en op munten over het
hele rijk verspreid werden, zoals nu de foto’s van de regerende vorst. Het is dan ook relatief
zeker dat we van alle heersers, ook de eendagsvliegen onder hen, weten hoe ze werden voorgesteld – wat niet wil zeggen dat we weten hoe ze er precies uitzagen. De ‘soldatenkeizers’
straalden vooral militaire kracht uit en werden met kortgeschoren haar en een stoppelbaard
afgebeeld, precies zoals men zich militairen in het veld moest voorstellen. De blikken lijken
soms nors, maar dat duidt op concentratie en aandacht van de keizer voor zijn onderdanen
in moeilijke tijden. Hun vrouwen doen aan die strenge soberheid en zorg niet mee: hun kapsels zijn uiterst verzorgd en staan in de traditie van eeuwen, terwijl de blikken meestal sereen
en emotieloos zijn. Burgers lieten eveneens portretten maken en volgden daarbij de mode
van de dag, zoals meestal bepaald door de regerende vorsten. In sommige gevallen lijken de
privépersonen op ‘hun’ voorbeeld en drukken ze zo hun loyaliteit jegens de keizer uit.
Constantijn breekt met de traditie van de soldatenkeizers en laat zich glad geschoren en met
korte lokken rond het hoofd weergeven. Net als de oudere keizers volgt hij een model, maar
zeer bewust níet dat van de directe voorgangers. Hij laat zich modelleren naar Augustus of,
nog sterker, Trajanus, keizers die steunpilaren van het keizerrijk waren geweest respectievelijk drie- en tweehonderd jaren eerder. Constantijn neemt met deze look politiek afstand
van de tetrarchen en zoekt legitimatie in de traditie. Waarschijnlijk hebben de onderdanen
die boodschap wel opgepikt, omdat portrettengalerijen van de hele reeks keizers op allerlei
openbare plaatsen te zien waren.
Een opvallend fenomeen is het hergebruik van oudere portretten. Dat is wel afgedaan als een
teken van armoede of gebrek aan fantasie, maar mogelijk is er meer in het spel. In de eerste
plaats kan een portret om praktische redenen zijn bewerkt: de ‘oude’ persoon was niet meer
bekend of speelde geen rol meer, en het mooie stuk stond als het ware voor het grijpen. Er is
ook gedacht aan het inhaken bij traditie, maar dat lijkt bezwaarlijk vol te houden, wanneer
een oude keizer van naam en faam als Trajanus of Hadrianus een nieuwe identiteit moest
krijgen. Juist in het geval van de kolossale portretten van Constantijn uit de Basilica Nova of
Constantiniana en van het Forum van Trajanus is herbewerking van oude, mogelijk beschadigde hoofden aannemelijk.
De Boog van Constantijn is ook een duidelijk geval van recycling, namelijk door het hergebruik van bouwelementen en reliëfs van oudere datum (zogenaamde spolia). De zuilen en
beelden van barbaren stammen uit de tweede eeuw na Christus en op een smal fries na zijn
de figuratieve voorstellingen bewerkte reliëfs van ons onbekende monumenten van Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius. Omdat de koppen van de hoofdpersonen systematisch
bewerkt zijn tot portretten van Constantijn, heeft de opdrachtgever klaarblijkelijk de keizer
in de rol van de afgeserveerde voorgangers geplaats: Constantijn doet wat zijn voorgangers
eens deden en wordt om dezelfde redenen als zij geëerd vanwege positieve daden (verslaan
vijanden) of eigenschappen (pietas en virtus, vroomheid en moed & deugd). Hij neemt die
kwaliteiten niet van de oude heren over, hij komt voor hen in de plaats en overtreft hen als
de nieuwe vorst die in Rome orde op zaken heeft gesteld. De spolia staan in dienst van de
nieuwe machthebber. Het is overigens maar de vraag of de toeschouwers uit die tijd – en
uiteraard daarna – de oudere reliëfs als historische stukken herkend zullen hebben. Omdat
zij harmonisch in de boog als geheel zijn aangebracht, waarvan de façades door zuilen en
andere architectonische elementen een strakke indeling heeft gekregen, maken zij organisch deel van het concept uit. Zij zijn er niet ingeprutst en bijgekapt, behalve de portretten
natuurlijk, en vallen niet op door afwijkende kenmerken.
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Boog van Constantijn.

Van de zorgvuldige constructie van de Boog van Constantijn getuigt ook de positie in het
centrum van Rome. De Boog staat precies op de route die keizers aflegden, als ze een triomftocht hielden en vanuit de Circus Maximus om de Palatijn heenreden. Vanaf de plaats van
de Boog van Constantijn draaiden ze dan naar links om over de Via Sacra (Heilige Weg) het
Forum Romanum op te gaan en dan het Capitool te bestijgen. Hoewel Constantijn officieel
geen triomftocht hield, legde hij dezelfde route af na de overwinning op Maxentius. De Boog
bevindt zich verder vlakbij het Colosseum, centrum van het door de keizers eeuwenlang
betaalde volksvermaak bij uitstek, dierengevechten en gladiatorenspelen, en de Colossus.
Dit was een volgens antieke bronnen circa dertig meter hoog bronzen standbeeld van de
god Sol (de Zon) dat eens de ingang van Nero’s Gouden Huis had gemarkeerd en nu tussen
Colosseum en Tempel van Venus en Roma stond. Sommige onderzoekers nemen aan dat
Constantijn aan de kop zijn portrettrekken heeft gegeven en dat het beeld daardoor samen
met de Boog een belangrijk overwinningsmonument is geworden.
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Opdracht

		IMP(eratori) CAES(ari) FL(avio) CONSTANTINO MAXIMO
		

P(io) F(elici) AVGVSTO SE(natus) P(opolusque) R(omanus)

		

QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS

		

MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO

		

TAM DE TYRANNO QVAM DE OMNI EIVS

		

FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS

		

REM PVBLICAM VLTVS EST ARMIS

		

ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT

Als kernbehoeder van de Romeinse normen en waarden zouden Rome en de senaat tot
begin vijfde eeuw een heidens bolwerk binnen het steeds christelijker Romeinse Rijk blijven.
De vertaling van de tekst op de triomfboog die in 315 door de senaat aan keizer Constantijn
werd gewijd, luidt:
		Aan keizer Caesar Flavius Constantijn, de grootste
		

vrome en gelukbrengende Augustus,

		

hebben de Senaat en het Volk van Rome,

		

omdat hij door goddelijke inspiratie en de grootheid van zijn geest

		

met zijn leger de staat van de tiran en al zijn volgelingen

		

gelijktijdig in een rechtvaardige oorlog had gewroken,

		

deze met triomfen gedecoreerde boog gewijd

Waar ligt binnen deze tekst de spanning tussen de senaat en de eerste christelijke keizer verscholen?
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De opkomst van het christendom
in de materiële cultuur van Rome
door de Sible Blaauw

Onderdeel: beeld van een Schaapdrager / De Goede Herder (cat. 18)
Beeldje van een schaapdrager / de Goede Herder.
(Rome (?), 4de eeuw)
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano

Dit marmeren beeld van een schaapdrager, één meter hoog, wordt in de Vaticaanse Musea, waar het thuishoort, en in tal van kunsthistorische handboeken, waarin het graag wordt afgebeeld als voorbeeld van vroegchristelijke
kunst, Christus de Goede Herder genoemd. Het is een van de hoofdwerken in
de afdeling Vroegchristelijke kunst (Museo Pio Cristiano) van de Vaticaanse
Musea en de bruikleenverlening aan De Nieuwe Kerk is daarom ook een bijzondere en uitzonderlijke geste. Het idee dat de tentoonstelling hiermee een
van de vroegste en fraaiste voorstellingen van Jezus van Nazareth rijk zou zijn,
speelde zeker een rol in de Vaticaanse overwegingen.
Algemeen is men het er over eens dat het beeld uit de jaren rond 300 of uit de
eerste decennia van de vierde eeuw dateert. Maar helaas weten we niets over de
context waarin het ooit gevonden is. Sinds de 18de eeuw maakt het deel uit van de
collecties van de christelijke afdeling van de Vaticaanse Musea. Het was afkomstig
van de kunstmarkt en is door de beeldhouwer / restaurator Giuseppe Angelini
zodanig bijgewerkt dat het een volplastische statue werd.
Voor de identificatie van het beeld zijn we dus volkomen van de iconografische context afhankelijk. Hoe kunnen we deze sculptuur in de beeldtradities
van de late oudheid plaatsen en welke betekenissen zijn daarmee verbonden?
De figuur van de Schaapdrager was in de oudheid populair en frequent. We kennen hem met een funeraire context. De oude Griekse Hermes Kriophoros (ramdrager) was
de godheid die de ziel van de overledene naar het hiernamaals droeg. Archaïsche Griekse
voorstellingen van dit motief werden in de late oudheid nog in Rome
gekopieerd.
Ook in meer algemene zin was de Schaapdrager geliefd als
funerair motief, dan meestal in de bucolische context van
het vredige landleven, dat wij niet voor niets een ‘pastorale’ idylle noemen. De wijnoogst hoort daar ook bij.
Maar waarschijnlijk was het beeldtype in de late oudheid
veel gebruikelijker in de sfeer van – letterlijk – huis, tuin en
keuken. Het was een geliefd symbool voor menslievendheid,
dat paste bij de ingang van het huis als behoeder van de familie, of in de quasi-pastorale setting van de tuin als een soort
tuinkabouter.
Hermes Kriophoros (Griekenland, 5de eeuw v. Chr.).
Rome, Museo Barracco (niet in tentoonstelling)

12

Rome. De droom van keizer Constantijn.

Gewelfdecoratie (Carlo Ruspi, ca. 1853).
Kopie van een fresco in de catacombe van Calixtus,
200-50 (reproductie).
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Pio Cristianio

Het is geen wonder dat we het motief ook aantreffen in de oudste delen van de christelijke
ondergrondse begraafplaatsen. Deze delen van de catacomben zijn in de eerste helft van
de derde eeuw aangelegd en versierd. Op een gewelf van een grafkamer in de uit deze tijd
stammende Lucina-zone van de Catacombe van Calixtus zien we allegorische voorstellingen van twee oranten (symbolen van de Vroomheid) en twee herders in een traditioneel
decoratiesysteem met bloemen, maskers en genii. In het centrum van het gewelf staat Daniel
in de Leeuwenkuil, en op de wand is een rustende profeet Jona afgebeeld. Beide zijn typisch
vroegchristelijke funeraire reddings-voorstellingen. Daardoor is de christelijke context van
deze grafkamer evident. Een niet-Christen zou echter geen enkele moeite met deze voorstellingen gehad hebben: ze waren qua vorm bekend en qua betekenis vertrouwd. Hun allegorische boodschap van troost en belofte was in religieuze zin wezenlijk ‘neutraal’ en kon door
iedere Romein gedeeld worden.
Toch konden Christenen bij de herderfiguur specifieke
associaties ontwikkelen. In het evangelie noemt Christus zichzelf immers de Goede Herder (Johannes 10:
11-14). De parabel van het verloren en geredde schaap
versterkt de christologische betekenis van de herder
(Matteüs 18: 12-14; Lucas 15: 3-7). Deze op Christus
toegespitste identificatie van de herder dringt echter
pas langzaam in de beeldtaal door. Ze wordt denkbaar
als de herder geïsoleerd en centraal in een decoratiesysteem voorkomt.

Frescofragment met de Goede Herder
(Rome, 3de of 4de eeuw).
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Cristiano
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In de tweede helft van de vierde eeuw, als de christelijke kerk volop deel van het openbare
leven geworden is, is het Goede-Herdermotief volledig geconcentreerd op de figuur van
Christus. Daarvan getuigt een sarcofaag waarop een herder met staf centraal is afgebeeld,
te midden van de twaalf apostelen en twaalf schapen die op hem afkomen. Het is dezelfde
jeugdige figuur in herderskleren die we kennen uit de beeldtraditie, maar zijn positie en de
nimbus achter zijn hoofd laten er geen twijfel over bestaan dat we hier te maken hebben met
een voorstelling van Jezus Christus. Een specifiek christelijke inhoud is ingedaald in een wijd
verbreid antiek beeldtype, dat daardoor nieuw leven en een grote toekomst krijgt.

Sarcofaagfront met de Goede Herder en de apostelen (Rome, 375-400).
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano

Welke plaats neemt nu de beroemde Vaticaanse Goede Herder in deze ontwikkeling in? We
moeten erkennen dat we het niet weten, door het ontbreken van enig contextueel gegeven.
Om de licht ten hemel opgeslagen ogen als een uitdrukkelijk religieus, en dan wel christelijk,
motief te duiden, is enige goede wil nodig. Maar misschien maakt juist deze onzekerheid het
beeld wel tot ideaal icoon van deze tentoonstelling, die tenslotte gaat over de geleidelijke
overgang van de Grieks-Romeinse beschaving naar een wereld waarin het leven en dus ook
de beeldtaal volledig doortrokken ging raken van het christelijke religieuze gedachtegoed.
Dat verklaart ook waarom dit beeld uiteindelijk door iedereen begrepen kan worden als
Christus de Goede Herder. De verstilde uitstraling en de klassieke schoonheid van het beeldhouwwerk werken volop aan die goddelijke duiding mee.

Opdracht
Dit beeld wordt algemeen beschreven als Christus de Goede Herder. Wat zijn de argumenten
voor deze kwalificatie? Wat zou er tegen in te brengen zijn?
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Leerlingenmateriaal

LACTANTIUS

De dood van de vervolgers
door Vincent Hunink

Tekst 1

Lactantius, De dood van de vervolgers, 1
1

Hooggeachte Donatus, de Heer heeft uw gebeden verhoord, die u alle uren van de
dag voor zijn aangezicht uitsprak, als ook die van onze overige broeders, die zich met
hun glorieuze belijdenis de onvergankelijke kroon als beloning voor hun geloof
trachtten te verwerven.

2

Ziet U maar: alle tegenstanders zijn vernietigd, de rust is in de wereld hersteld, de
nog maar kort geleden verslagen Kerk richt zich weer op en de tempel Gods, door de
goddelozen verwoest, wordt door de barmhartigheid van de Heer in grote luister
herbouwd.

3

Want God heeft leiders verwekt die de goddeloze, bloedige heerschappij van de
tirannen vernietigden en met zorg vervuld waren voor de mensheid, zodat thans een
dieptreurige tijd als een donkere wolk is weggevaagd en een aangename serene
vrede de harten van alle mensen verblijdt.

4

Nu, na de hevige turbulentie van een zwarte stormachtige tijd is de atmosfeer tot
rust gekomen en het aangename licht verscheen in stralende glans. Nu heeft God,
gunstig gestemd door de smeekbeden van zijn dienaren, door hulp van boven, de
terneergeslagenen opgericht, de goddeloze samenzweerders verdelgd en de tranen
van de treurenden afgewist.

5

Zij die tegen God waren opgestaan zijn gevallen, die zijn heilige tempel hadden
neergehaald hebben zelf een nog diepere val gemaakt. Zij die de rechtvaardigen
doodgemarteld hadden hebben, door God geslagen, onder verdiende folteringen, hun
misdadig leven verloren.

6

Ongetwijfeld te laat, maar volkomen terecht. Want God had hun straffen opgeschort
om hen als waarschuwend voorbeeld bijzonder zwaar te doen boeten, opdat het
nageslacht daaruit zou leren dat er slechts één God is, die tevens als rechter
vanzelfsprekend de goddeloze vervolgers zwaar straft.

7

Ik besloot te laten zien hoe het met hen afliep, opdat allen die ver verwijderd waren
van de plaats waar deze vervolgingen plaatsvonden, of zij die na ons zullen komen,
weten hoezeer de Allerhoogste zijn macht en majesteit heeft gedemonstreerd in de
volledige vernietiging van de vijanden van zijn naam. Toch is het belangrijk als ik
uiteenzet wie, vanaf de stichting van de Kerk, haar vervolgers waren en met welke
straffen de strenge goddelijke Rechter tegen hen is opgetreden.

(vertaling G.J.D. Aalders)

Vragen
1

De tekst is opgedragen aan een zekere Donatus. Die is buiten dit werk niet bekend.
Duidelijk is alleen dat hij de laatste zware christenvervolging, onder Diocletianus in
de jaren 303-305, heeft overleefd. Lactantius vertelt in een andere passage (DMP 16)
dat Donatus toen negenmaal is gemarteld maar steeds dapper stand heeft gehouden.
Waarom zou Lactantius het werk uitgerekend aan deze man hebben opgedragen?

2

Veel moderne lezers ervaren de tekst van Lactantius als een soort poging tot wraak
achteraf. Wat noemt Lactantius zelf expliciet als doel van zijn werk?
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Tekst 2

Lactantius, De dood van de vervolgers, 2
1

Extremis temporibus Tiberii Caesaris, ut scriptum legimus, dominus noster Iesus
Christus a Iudaeis cruciatus est post diem decimum Kalendas Apriles duobus Geminis
consulibus.

2

Cum resurrexisset die tertio, congregavit discipulos, quos metus comprehensionis
eius in fugam verterat, et diebus XL cum his commoratus aperuit corda eorum et
scripturas interpretatus est, quae usque ad id tempus obscurae atque involutae
fuerunt, ordinavitque eos et instruxit ad praedicationem dogmatis ac doctrinae suae
disponens testamenti novi sollemnem disciplinam.

3

Quo officio repleto circumvolvit eum procella nubis et subtractum oculis hominum
rapuit in caelum.

4

Et inde discipuli, qui tunc erant undecim, adsumptis in locum Iudae proditoris Mathia
et Paulo, dispersi sunt per omnem terram ad evangelium praedicandum, sicut illis
magister dominus imperaverat. Et per annos XXV usque ad principium Neroniani
imperii per omnes provincias et civitates ecclesiae fundamenta miserunt.

5

Cumque iam Nero imperaret, Petrus Romam advenit et editis quibusdam miraculis,
quae virtute ipsius dei data sibi ab eo potestate faciebat, convertit multos ad
iustitiam deoque templum fidele ac stabile collocavit.

6

Qua re ad Neronem delata cum animadverteret non modo Romae, sed ubique cotidie
magnam multitudinem deficere a cultu idolorum et ad religionem novam damnata
vetusta transire, ut erat execrabilis ac nocens tyrannus, prosilivit ad excidendum
caeleste templum delendamque iustitiam et primus omnium persecutus dei servos
Petrum cruci adfixit, Paulum interfecit.

7

Nec tamen habuit impune. Respexit enim deus vexationem populi sui. Deiectus
itaque fastigio imperii ac devolutus a summo tyrannus impotens nusquam repente
comparuit, ut ne sepulturae quidem locus in terra tam malae bestiae appareret.

8

Unde illum quidam deliri credunt esse translatum ac vivum reservatum, Sibylla
dicente matricidam profugum a finibus terrae esse venturum, ut quia primus
persecutus est, idem etiam novissimus persequatur et antichristi praecedat
adventum.

9

Quod nefas est credere; sicut duos prophetas vivos esse translatos in ultima tempora
ante imperium Christi sanctum ac sempiternum, cum descendere coeperit, quidam
nostrorum pronuntiant, eodem modo etiam Neronem venturum putant, ut praecursor
diaboli ac praevius sit venientis ad vastationem terrae et humani generis eversionem.

1

extremus

laatste

tempus, -oris

periode

cruciare

kruisigen

post t/m Apriles

23 maart

duo Gemini

Lucius Rubellius Geminus en Gaius Fufius Geminus
waren consul in het jaar 29. Over de precieze datering
van Jezus’ kruisdood bestonden al in de Oudheid
verschillende meningen.

2
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resurgere

verrijzen

congregare

verzamelen

comprehensio, -ionis

arrestatie

eius

lees: van Jezus

commorari (dep)

vertoeven, zich ophouden

aperire

openen

interpretari (dep)

verklaren, uitleggen
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4

5

6

7

involutus

ingewikkeld

ordinare

aanstellen

praedicatio, -ionis

prediking, verkondiging

dogma ac doctrina

geloofsleer

disponere

uiteenzetten

testamentum

verbond

sollemnis

formeel

disciplina

inrichting

officium

taak

complere

vervullen

circumvolvere

omhullen

procella

storm

nubes, -is

wolk

subtrahere

onttrekken

inde

toen

adsummere

erbij nemen

proditor, -oris

verrader

dispergere

verspreiden

principium

begin

imperium

heerschappij

ecclesia

kerk

mittere

hier: leggen

imperare

heersen, keizer zijn

edere

hier: laten zien, verrichten

miraculum

wonder

virtus, -tutis

kracht

potestas

macht, kracht, gelegenheid

convertere

bekeren

iustitia

gerechtigheid, rechtvaardigheid

stabilis

stabiel, standvastig

collocare

plaatsen, bouwen

deferre

berichten, rapporteren

animadvertere

bemerken

deficere a (+abl)

afvallen van

idolum

afgod, afgodsbeeld

damnata vetusta

ablativus absolutus

execrabilis

afschuwelijk, vervloekt

nocens

schadelijk, misdadig

prosilire

tevoorschijn springen

excidere

afbreken

caelestis (adj)

hemels, van de hemel

persequi (dep)

in christelijke betekenis: vervolgen

crux, crucis

kruis

adfigere (+dat)

aan… slaan

interficere, -feci

doden, executeren

habuit

kan onvertaald blijven

impunis (adj)

straffeloos

respicere, -spexi

omzien naar

vexatio, -ionis

kwelling

deicere (+abl)

van… afgooien

fastigium

top

devolvere a (+abl)

van… afduwen

summum

hoogste positie

impotens

mateloos, niets ontziend (de betekenis ‘machteloos’ is
hier ook mogelijk)

comparere, -parui

verschijnen, te zien zijn
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sepultura
apparere, -parui

begrafenis
te zien zijn, blijken, er zijn (bedoeld is dat Nero’s
begraafplaats niet bekend is)

8

delirus

waanzinnig, dwaas

transferre, -tuli, -latum

overbrengen

reservare

bewaren

Sibylla

Sibylle, waarzegster (het gaat om de zgn. Sibillijnse
orakels, een verzameling Griekse profetische teksten
van joods-christelijke herkomst uit de vroege keizertijd)

9

matricida

moedermoordenaar

profugus

voortvluchtig

finis

grens, uiteinde

novissimus

(als) laatste

antichristus

de Antichrist

praecedere

vooraf gaan, eerder komen dan

nefas

zonde, onrecht, gruwel

sicut…

verbinden met ‘eodem modo’ (hoofdzin).

nostri

de onzen, onze mensen (de christenen)

pronuntiare

verklaren, verkondigen

praecursor

voorloper

praevius

wegbereider

vastatio, -ionis

verwoesting

genus humanum

mensheid

eversio, -ionis

vernietiging

Vragen
1

Lactantius is heel negatief over Nero. Laat dit zien met een voorbeeld uit de tekst.

2

Welke beweegreden noemt de tekst voor Nero’s optreden tegen de christenen?

3

In de beschrijving van Nero’s optreden ontbreekt een bekend verhaal. Om welk verhaal
gaat het? Waarom zou het ontbreken?

4

Over de dood van Paulus wordt niet veel gemeld. Zoek uit hoe Paulus volgens de
christelijke traditie aan zijn einde is gekomen.

5

Aan het slot bespreekt de auteur het idee dat Nero niet gestorven is, maar nog eens
terug zal keren aan het einde van de tijden, als een voorloper van de duivel. Wat vindt
de auteur van dit idee?

Goudglas met Petrus en Paulus. (Rome, 350-400)
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Cristiano
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Tekst 3

Lactantius, De dood van de vervolgers, 3
1

Post hunc interiectis aliquot annis alter non minor tyrannus Domitianus ortus est. Qui
cum exerceret invisam dominationem, subiectorum tamen cervicibus incubavit quam
diutissime tutusque regnavit, donec impias manus adversus dominum tenderet.

2

Postquam vero ad persequendum iustum populum instinctu daemonum incitatus est,
tunc traditus in manus inimicorum luit poenas. Nec satis ad ultionem fuit quod est
interfectus domi; etiam memoria nominis eius erasa est.

3

Nam cum multa mirabilia opera fabricasset, cum Capitolium aliaque nobilia
monumenta fecisset, senatus ita nomen eius persecutus est, ut neque titulorum eius
relinquerentur ulla vestigia, gravissime decretis etiam mortuo notam inureret ad
ignominiam sempiternam.

4

Rescissis igitur actis tyranni non modo in statum pristinum ecclesia restituta est, sed
etiam multo clarius ac floridius enituit, secutisque temporibus, quibus multi ac boni
principes Romani imperii clavum regimenque tenuerunt, nullos inimicorum impetus
passa manus suas in orientem occidentemque porrexit,

5

ut iam nullus esset terrarum angulus tam remotus quo non religio dei penetrasset,
nulla denique natio tam feris moribus vivens, ut non suscepto dei cultu ad iustitiae
opera mitesceret. Sed enim postea longa pax rupta est.

1

2

3

4

intericere

ertussen gooien; passief: intussen verstrijken

orior, ortus sum (dep)

ontstaan, opkomen

exercere

uitoefenen

invisus

gehaat

dominatio, -ionis

(absolute) heerschappij

subiectus

onderworpene, onderdaan

cervix, -icis

nek, hals

incubare

liggen op

iustum populum

bedoeld zijn de christenen

instinctus, -us

aansporing, ingeving

daemon, -onis

demon, duivel

incitare

aanvuren, aanzetten

tradere

overleveren

poenas luere

straf krijgen (eig. straf betalen)

ultio, -ionis

wraak

interficere

doden, vermoorden

eradere

uitwissen

mirabilis

wonderbaarlijk, bewonderenswaardig

opus, -eris

bouwwerk

fabricare

bouwen, maken

titulus

inscriptie

vestigium

spoor

gravissime

adv. bij ‘decretis’; kan hier als adj. vertaald worden

nota

brandmerk

inurere

inbranden

ignominia

smaad

rescindere

verscheuren, ongedaan maken

acta (pl)

besluiten, bepalingen

status

toestand

pristinus

aloud, van vroeger

restituere

herstellen
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5

clare (adv)

helder

floride (adv)

bloeiend

enitescere, enitui

opblinken, gaan stralen

secutus

volgend

clavus

roer

regimen

leiding

impetus

aanval

manus… porrigere

de handen uitstrekken lees: aan invloed winnen

angulus

hoek, hoekje

remotus

ver verwijderd

penetrare

doordringen

natio

natie, volk

ferus

woest

mitescere

mild worden

Vragen
1

Als tweede christenvervolger wordt Domitianus genoemd. Wat is volgens Lactantius de
diepere oorzaak van zijn acties tegen christenen?

2

Hoe heet het uitwissen van alle zichtbare herinneringen aan iemands naam, zoals het
weghalen of aanpassen van beelden en inscripties?

3

Van Domitianus wordt ook iets goed vermeld in de tekst. Wat precies?

4

Multi ac boni principes: de auteur gebruikt deze term met betrekking tot de periode
tussen Domitianus (gestorven in 96) en Decius (keizer van 249-251). Welke keizers kan
de auteur hiermee hebben bedoeld?

5

Tussen Domitianus en Decius zou volgens de auteur geen christenvervolging hebben
plaatsgevonden, en zou de kerk zich probleemloos hebben uitgebreid. Dat is historisch
niet juist. Zoek naar gegevens over officiële tegenwerking van het christendom door
tenminste één van de ‘boni principes’ uit de vorige vraag.

6

Volgens de auteur bereikt het christendom in de genoemde periode de hele bewoonde
wereld. Ook dat is aantoonbaar onjuist. Zoek enkele landen, zowel binnen als buiten het
Romeinse rijk, waar het christendom veel later tot bloei is gekomen.

Strijd met dieren in het Colosseum.
(Frans Florisz de Vriendt de Oudere, 1563)
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Pinacoteca
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Tekst 4

Lactantius, De dood van de vervolgers, 4
1

Extitit enim post annos plurimos execrabile animal Decius, qui vexaret ecclesiam;
quis enim iustitiam nisi malus persequatur?

2

Et quasi huius rei gratia provectus esset ad illud principale fastigium, furere protinus
contra deum coepit, ut protinus caderet.

3

Nam profectus adversum Carpos, qui tum Daciam Moesiamque occupaverant,
statimque circumventus a barbaris et cum magna exercitus parte deletus nec
sepultura quidem potuit honorari, sed exutus ac nudus, ut hostem dei oportebat,
pabulum feris ac volucribus iacuit.

1

2

3

exsistere, exstiti

tevoorschijn komen, verschijnen

Decius

keizer van 249-251

vexare

kwellen

provehere

vooruitbrengen, bevorderen

principalis

keizerlijk, van de keizer

furere

razen

protinus (adv)

onmiddellijk

occupare

bezetten

circumvenire

omsingelen

honorare

eren

exuere

ontdoen van, beroven

nudus

naakt

oportet +acc

behoren, passen bij (hier zonder bijbehorende inf.)

pabulum

voer

fera

wild dier

volucris

vogel

Vragen
1

Keizer Decius geldt als een van de meest felle christenvervolgers uit de geschiedenis
van het christendom. Toch maakt Lactantius maar weinig woorden aan hem vuil. Kun je
hiervoor een verklaring bedenken?

2

Het laatste beeld dat we van Decius krijgen is ontluisterend: naakt en compleet
geplunderd ligt hij op het slagveld. Toch krijgt zijn portret ook een literair tintje. Wat
precies?

Multipele nummus van Magnentius. (Geslagen in Amiens, 353)
Amsterdam, Nationale Numismatische Collectie, De Nederlandsche Bank

Rome. De droom van keizer Constantijn.

21

Tekst 5

Lactantius, De dood van de vervolgers, 5
1

Niet veel later heeft ook Valerianus, gegrepen door een zelfde waanzin, zijn
goddeloze handen dreigend tegen God gericht en, al was het dan maar voor korte
tijd, veel rechtvaardig bloed vergoten. Maar God trof hem met een nieuwe, speciale
soort straf, opdat hij voor het nageslacht als waarschuwend voorbeeld zou dienen dat
Gods tegenstanders altijd het loon ontvangen dat past bij hun misdrijf!

2

Hij werd gevangen genomen door de Perzen en verloor niet alleen zijn keizerschap,
dat hij onbeschaamd had misbruikt, maar ook de vrijheid die hij anderen had
ontnomen: op de meest smadelijke wijze leefde hij in slavernij.

3

Want telkens wanneer de Perzische koning Sapor, die hem gevangen had genomen,
zijn wagen of paard wilde bestijgen, beval hij de Romein zich voorover te buigen en
hem zijn rug te bieden. Dan zette hij zijn voet op zijn rug en zei met een schampere
lach tegen hem dat dit de werkelijke situatie was en niet wat de Romeinen op hun
schilderijen en de muren van hun huizen afbeeldden.

4

Nadat hij op deze manier was overwonnen, zoals hij zeer terecht verdiend had, leefde
Valerianus lang genoeg om voor de barbaren aanleiding te zijn de Romeinen nog een
hele tijd te honen en uit te lachen.

5

Zijn straf werd nog verzwaard omdat hij, hoewel zijn zoon keizer was, niemand vond
om zijn gevangenschap en afschuwelijke slavernij te wreken. Evenmin werd er ooit
een poging gedaan hem los te kopen.

6

Nadat er onder deze smadelijke omstandigheden een eind was gekomen aan zijn
leven, werd hij gevild en zijn afgestroopte huid rood geverfd om in de tempel van de
goden der barbaren geplaatst te worden ter herinnering aan hun schitterende
overwinning en om aan onze gezanten altijd getoond te worden als waarschuwing
voor de Romeinen een niet te groot vertrouwen te hebben in hun eigen strijdkrachten
wanneer zij de restanten van hun gevangen genomen keizer zagen in de tempel van
de Perzische goden.

7

Hoewel God zulke straffen aan de heiligschenners heeft voltrokken, is het dan niet
verbazingwekkend dat nog iemand het later heeft aangedurfd niet alleen te ageren,
maar zelfs actie te overwegen tegen de majesteit van de enige God die de wereld
bestuurt en in stand houdt?

(vertaling G.J.D. Aalders)

Vraag
1

22

Keizer Valerianus regeerde van 253 tot 260. In de beschrijving van zijn bewind ligt
de nadruk niet op zijn optreden jegens de christenen maar op zijn gruwelijke einde.
Waarom zou de auteur hiervoor gekozen hebben?
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Tekst 6

Lactantius, De dood van de vervolgers, 33
l

Galerius was reeds achttien jaar aan de regering toen God hem sloeg met een
ongeneeslijke kwaal. Een kwaadaardig gezwel ontstond in het onderste deel van zijn
genitaliën en breidde zich verder uit.

2

Artsen verrichtten een curatieve operatie. Maar toen zich al een litteken gevormd had
brak de wond weer open; een ader scheurde en een bloeding bracht hem in
doodsgevaar. Met moeite werd de bloedstroom tot staan gebracht. Weer begonnen de
artsen met een nieuwe behandeling. Uiteindelijk vormde zich weer een litteken.

3

Maar bij een geringe lichaamsbeweging ging de wond opnieuw open en bloedde
heviger dan tevoren. Hij werd bleek en mager, daar zijn lichaamskrachten verbruikt
waren. Toen pas werd de uitstroming van het bloed gestelpt.

4

Maar de wond reageerde niet meer op de medische behandeling. De kanker drong
door in het gehele aangrenzende gebied en hoe meer er werd weggesneden des te
feller greep hij om zich heen; hoe groter de behandeling was, des te meer groeide
hij. “De heelmeesters gaven het op, / Chiron, Phillyra’s zoon en Melampus de zoon
van Amythaon” (Verg. Georg. 3, 349-350). Overal vandaan werden vermaarde artsen
aangetrokken, maar menselijke handen konden niets bereiken.

5

Daarom nam men zijn toevlucht tot de afgoden: gebeden werden gericht tot Apollo
en Asclepius om een remedie aan te geven. Apollo deed een middel aan de hand en
de kwaal werd nog veel erger.

6

De dood was nu niet meer ver weg en had zijn hele onderlichaam al in zijn macht.
Zijn ingewanden kwamen etterend naar buiten en zijn hele zitvlak ging over in
ontbinding. Toch gaven de ongelukkige artsen hun verzorging en behandeling niet op,
hoewel er geen hoop was de ziekte meester te worden.

7

De kwaal tastte zijn merg aan, drong naar binnen in zijn inwendige organen, waar
wormen ontstonden. De stank verspreidde zich niet alleen in het paleis maar in de
hele stad. Geen wonder, daar de urinekanalen en de anale uitgang niet meer van
elkaar gescheiden waren.

8

Hij werd verteerd door de wormen en zijn lichaam ging onder ondraaglijke pijnen
over in ontbinding en verrotting. “Tegelijkertijd hief hij ten hemel een
huiveringwekkend geschreeuw / als het geloei van een stier die gewond het altaar
ontvlucht” (Verg. Aen. 2,222-224).

9

Tegen zijn wegterend zitvlak werden gekookte warme stukken vlees gelegd om de
wormen door de warmte naar buiten te lokken. Toen de brokken vlees uit elkaar
gehaald waren kwam er een onvoorstelbare menigte wormen te voorschijn. De
ontbinding van zijn etterende ingewanden had zich vruchtbaar getoond een nog veel
grotere hoeveelheid wormen te verwekken.

10

Nu de kwaal zich had uitgebreid had een deel van zijn lichaam de normale vorm
verloren. Zijn bovenlichaam tot aan de wond was uitgedroogd en zijn
beklagenswaardige dorre huid had een vale kleur en was tot op het bot ingezakt. Zijn
onderlichaam was uitgezet en gezwollen als leren zakken; zijn voeten waren
vormloos geworden.

11

Deze situatie duurde onafgebroken een heel jaar toen hij tenslotte, overmand door
zijn rampen, gedwongen werd God te erkennen. In de perioden tussen nieuwe
benauwende pijn riep hij uit dat hij de tempel Gods zou herstellen en genoegdoening
zou geven voor zijn misdrijf. En reeds stervend vaardigde hij het volgende edict uit.

(vertaling G.J.D. Aalders)
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Tekst 7

Lactantius, De dood van de vervolgers, 34
Tolerantie-edict van Galerius (Nicomedia, 30 april 311)
1

‘Als onderdeel van de regelingen die wij altijd treffen ten behoeve van het algemeen
nut en belang, wilden wij voorheen, conform de oude wetten en de algemene
Romeinse principes, alles in goede banen leiden. Zo wilden wij er ook voor zorgen dat
de christenen, die de leef- en denkwijze van hun ouders hadden opgegeven, weer tot
juiste inzichten zouden terugkeren.

2

Want door bepaalde ideeën waren die christenen in de greep geraakt van grote
eigenzinnigheid en dwaasheid. Daardoor hielden zij niet meer vast aan de traditionele
normen en waarden, die wellicht nog waren ingevoerd door hun eigen voorouders.
Nee, naar eigen goeddunken en believen stelden zij voor zichzelf wetten vast
waaraan ze zich zouden houden, en op allerlei plaatsen lieten zij groepen mensen
bijeenkomen.

3

Ten slotte is door ons een decreet uitgevaardigd dat zij zich weer moesten houden
aan de traditionele normen en waarden. Velen zijn daarna in processen verwikkeld
geraakt, velen zelfs uit hun bezit ontzet.

4

De meesten volhardden in hun opvattingen. Wij constateerden dat zij noch tegenover
de goden de verschuldigde dienst en verering in acht namen, noch de god van de
christenen vereerden. In overweging van onze bijzonder milde clementie, en met het
oog op onze voortdurend volgehouden gewoonte aan alle mensen vergiffenis te
schenken, hebben wij gemeend onze genade met onmiddellijke ingang ook ten
aanzien van hen te moeten laten gelden. Zij mogen opnieuw christenen zijn en hun
samenkomsten houden, op voorwaarde dat zij de bestaande orde niet aantasten.

5

In een andere brief aan de gouverneurs zullen wij kenbaar maken waaraan zij zich te
houden hebben. Conform deze door ons verleende genade zullen zij tot hun god
moeten bidden om het welzijn van ons, de staat en henzelf. Zo zal de staat dan
allerzijds ongedeerd in stand blijven en kunnen zij veilig op hun eigen plaatsen leven.’

(vertaling Vincent Hunink)

Gesluierde orante. (Rome, 4de eeuw)
Vaticaanstad, Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano
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Tekst 8

Lactantius, De dood van de vervolgers, 48
Edict van Milaan (Nicomedia, 13 juni 313)
2

‘Tijdens een succesvolle ontmoeting in Milaan tussen mij, Constantijn Augustus, en
mij, Licinius Augustus, hebben wij alles behandeld dat betrekking heeft op de
belangen en de veiligheid van de staat. Er zijn zaken waarbij, zo constateerden wij,
een meerderheid van de mensen baat zal vinden. Op de eerste plaats hebben wij
gemeend regelingen te moeten treffen ter zake van de eerbied tegenover de godheid.
Wij wilden zowel de christenen als alle mensen de vrije keuze geven om de
godsdienst aan te houden die elkeen verkiest. Zo kan de goddelijke macht in de
hemel, welke dat ook is, genadig en goedgezind worden gestemd tegenover ons en
allen die onder onze macht staan.

3

Vandaar dat wij na heilzame en juiste argumentatie hebben gemeend te moeten
overgaan tot het volgende beleid. Aan volstrekt niemand mag naar onze opvatting de

Portret van Licinius.
(Klein-Azië, begin 4de eeuw)
Leiden, Rijksmuseum van
Oudheden

mogelijkheid ontzegd worden zich te wijden aan hetzij de godsdienst van de
christenen hetzij de godsdienst die hij voor zichzelf het meest geschikt vindt. Zo kan
de hoogste godheid, wiens cultus wij in geestelijke vrijheid aanhangen, in alle dingen
zijn gebruikelijke gunst en welwillendheid betonen.
4

Op grond hiervan is het passend dat Uwe Excellentie van het volgende op de hoogte
is. Het is ons besluit dat volstrekt alle restricties dienaangaande vervallen: alle
bepalingen met betrekking tot de christenen die in eerdere brieven aan uw bureau
vermeld stonden en die zonder meer onjuist en vreemd aan onze clementie leken,
moeten worden geschrapt. Iedereen die eenzelfde wil koestert om de godsdienst van
de christenen aan te houden, mag nu vrijelijk en onbeperkt, in alle rust en zonder
problemen, snel daartoe overgaan.

5

Wij hebben gemeend dit in alle volledigheid onder uw zorgvuldige aandacht te
brengen. U moet weten dat wij aan de christenen volstrekt vrije keus van godsdienst
hebben gegeven.

6

Wanneer u beseft dat wij dit recht aan hen hebben verleend, zal Uwe Excellentie
begrijpen dat wij ook aan anderen gelijkelijk een open en vrije keuze van godsdienst
of cultus hebben toegekend, conform de rust in onze tijd. Zo krijgt iedereen de
vrijheid om te vereren waar hij voor kiest. Aldus is door ons besloten, om niet de
schijn te wekken dat wij aan enige ereambt of godsdienst afbreuk doen.

7

Specifiek ten aanzien van de christelijke gemeenschap hebben wij bovendien het
volgende bepaald. Het betreft de panden waar zij voorheen gewoonlijk bijeenkwamen
en waarover tevoren in brieven aan uw bureau een duidelijke richtlijn was gegeven.
Als er mensen zijn die deze panden in de afgelopen periode lijken te hebben gekocht,
hetzij van onze schatkist, hetzij van welke instantie dan ook, moeten zij de
christenen hiervan weer in het bezit stellen, met gesloten beurs en zonder enig
verzoek om betaling. Elke vorm van tegenwerking of dubbelzinnigheid dient daarbij
achterwege te blijven.

8

Wie zulke panden ten geschenke heeft gekregen moet die eveneens zo spoedig
mogelijk aan de christenen teruggeven. Zowel personen die panden hebben
aangekocht als personen die ze via schenking hebben verworven, kunnen een beroep
doen op onze welwillendheid door middel van een verzoekschrift aan de
vicegouverneur. Zo zal dankzij onze clementie ook voor hen worden gezorgd. Alle
panden dienen door uw bemiddeling met onmiddellijke ingang en zonder vertraging
te worden overgedragen aan de christelijke gemeenschap.
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9

Diezelfde christenen zijn niet slechts in het bezit geweest van de panden waarin zij
gewoonlijk bijeenkwamen. Ook hebben zij, zo is bekend, andere zaken in bezit
gehad, die waren verbonden aan het recht van hun gemeenschap, dat wil zeggen van
hun kerken, niet van individuen. Krachtens de bovenvermelde wet moet u gelasten
dat dit alles buiten enige dubbelzinnigheid of controverse wordt teruggegeven aan
diezelfde christenen, dat wil zeggen aan hun gemeenschap en hun plaatsen van
samenkomst. De bovengenoemde aanvullende bepaling geldt ook hier: ieder die dit
alles teruggeeft zonder betaling, zoals wij zeiden, kan compensatie tegemoet zien
van de zijde van onze welwillendheid.

10

In dit alles moet u voor de christelijke gemeenschap op de meest voortvarende wijze
bemiddelend optreden. Zo kan dan ons voorschrift zo spoedig mogelijk ten uitvoer
worden gebracht, waardoor ook op dit punt dankzij onze clementie de rust in de staat
wordt gediend.

11

In zoverre zal het dan geschieden zoals in het voorgaande is vervat: de goddelijke
gunst jegens ons, die wij in zoveel zaken hebben ervaren, zal te allen tijde genadig
voor onze ondernemingen bewaard blijven, in samenhang met de voorspoed van de
staat.

12

De maatregelen van deze beschikking en van onze welwillendheid moeten bij alle
mensen onder de aandacht worden gebracht. Daarom zal het passend zijn dat u dit
schrijven via een proclamatie uwerzijds overal bekend maakt en allen ervan in kennis
stelt. Dan zal deze beschikking van onze welwillendheid niet verborgen kunnen
blijven.’

(vertaling Vincent Hunink)

Vragen bij tekst 6, 7 en 8

26

1

In tekst 6 wordt het einde van Galerius beschreven op nogal gruwelijke wijze. Je zou
het een ‘horror-verhaal’ kunnen noemen. Waarom zou de auteur zich zo uitleven in
afschuwelijke details? Wat wil hij bij de lezer bereiken?

2

Galerius vaardigt op zijn sterfbed een edict af waarin hij de christenen meer ruimte en
vrijheid biedt. Legt de auteur een verband met Galerius’ ziekte en lijden?

3

In de beschrijving van Galerius’ lijden vallen twee Vergilius-citaten op. Wat is de functie
van die citaten?

4

Het historisch belangrijke tolerantie-edict is helaas gesteld in stroeve, ambtelijke taal.
Wat is de kern van Galerius’ maatregel? Parafraseer dit in eenvoudig Nederland met
enkele regels.

5

Twee jaar later werd het edict gevolgd door een ander, formeel besluit van de dan
heersende keizers. Daarna is voor christenen in heel het rijk de weg vrij om hun religie
uit te oefenen. Opnieuw gaat het om een stroef, bureaucratisch document. Geef ook
hier een korte parafrase in eenvoudig Nederlands.

Rome. De droom van keizer Constantijn.

